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في القانون  دعــوى الــتــعــويــض

 اإلداري الجزائري



 أ

 انــــرفـــر وعـــكــش
 }وقل  ربي  زدني  علما{

ومصدقا لقوله  تعالى :"و قال ربي أوزعني  علي أّن  أشكر  نعمتك  التي أنعمت علي و 

 برحمتك  في عبادك الصالحين".  خلنيدأعلى والدي  و ان  أعمل صالحا ترضاه  و 

 بعونه و هبني الصبر  على انجاز  هذا العمل و أنار أمدني أشكر هللا  تعالى الذي 

 طريقي

 المعرفة.زادني العلم و و  

                    الفاضل            الدكتورآلّن حسن  األخالق يوجب إبداء الشكر  و التحية.... و اشكر   

 " محمد  كريم  نور الدين"

 و أشكر  أعضاء  اللجنة المناقشة".

 هذا العمل في ي معكل من ساهم لكما أعرب  أيضا  عن كل العرفان  و الشكر  



 ب
 

 داء  ــــاإله
و الحمد  هلل  على   أنعامهو الحمد هلل  على  فضله  و   الحمد  هلل  و توفيه  و إحسانه 

الحمد  هلل  حمدا  يوافي  نعمة و يكافئ مزيده  و الحمد هلل  الذي أمطر    ه وإكرامهوجود 

بلوغ  المقصد الجميل أّن أن يقطف  إلىعلينا  من أبل  فضله فيسر  لنا  السبل وفقنا  

 المرء  نمره بهذه  و يهديها  لمن  قال  فيها  الرحمان :

ا يَْبلُغَنا ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو  َوقََضى َربَُّك أََّلا تَْعبُُدوا إَِّلا إِيااهُ  } َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا إِما

( َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح 23ِكاَلُهَما فَاَل تَقُْل لَُهَما أُف ّ َوََّل تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوًَّل َكِريًما )

ْحَمِة َوقُْل َرِبّ اْرَحْمُهمَ   (.24ا َكَما َربايَاِني َصِغيًرا{ )الذُِّلّ ِمَن الرا

ما  و دعمني  ماديا  و العزيز  الذي رافقني  دو  أبي إلىاهدي خاتمة مشواري  هذه  

 الى من كانت  تحترق  لتضيء درب حياتي أمي  الغالية الحنونة .معنويا  و

لم   كل  من  اتسعت  له  ذاكرتي و إلىابنة  عمي    إلىو   وأخواتي  تياأخو إلىو  

 تتسع  له مذكرتي  .

 سالم الهام 

 



 ج
 

 قائمة المختصرات

 طبعة      ط 

 الصفحة     ص

 قانون اإلجراءات  المدنية  واإلدارية      ق.إ.م.إ

 جريدة الرسمية      ج.ر

 عدد     ع 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     مقدمة
 

1 
 

حدثه هذه  األعمال تما عن أعمالها المادية والقانونية و  ةمسؤولإن اإلدارة أصبحت  
من أضرار اتجاه الغير فيحق للشخص المتضرر أن يطالب اإلدارة بالتعويض عما أصابه 
من أضرار في دعوى تسمى دعوى تعويض ، تدخل التعويض كأصل عام في والية 

هناك بعض االستثناءات التي تقرر بمقتضاها  القضاء اإلداري الذي و يفعل فيها و لكن
مراجعة  إلىاختصاص القضاء العادي،لذا يمكن اعتبار دعوى التعويض وسيلة ناجعة 

و تأكد من مدى مشروعيتها ، حيث أن هي  اإلداريةللقرارات  إصدارهااإلدارة نفسها قبل 
لتعدي احالة  في أشخاصو حرياتهم العامة و  األقلجهة الرادعة يهدف لحماية حقوق 

عليها أو التعويض عنها يظل من اهتمامات الدولة ، فال يمكن القول أن الدعوى 
فقط من خالل القرار التي تصدرها المهضومة   األفرادحماية حقوق  إلىالتعويض تهدف 

الوسائل الرقابة القضائية على  إحدىهذه الدعوى  ت، بل من جهة أخرى   أصبح اإلدارة
اما لتأكيد هذه الحماية من أجل أن يسود قانون عالقات  األفراد  مع الدولة العامة إلز  إدارة
طبق على الصعيد القضائي لذلك هي تكن أن تتأكد هذه الوضعية ما لم تال يم ث، حي

فراد للمطالبة بحقهم في كم معتبر من األ إليهالذلك أصبح يلجأ و مرتبطة بالقضاء 
القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي  دعاوى  .لذلك  تعتبر  من أهم   ضالتعوي

 اإلعمالة عن بو تهدف للمطالبة بالتعويض  وجبر األضرار المتر  ،سلطات كبيرةب
المسؤولية اإلدارية جانب  إهمال القانونية ، وكذلك ال يمكن  عمالاألو المادية و  اإلدارية

باالختصاص العام للقضاء لق األمر ، و بقدر تعالتي تتماشى مع دعوى التعويض
، ختلف عن قواعد المسؤولية المدنيةاإلداري فإّن هناك قواعد  خاصة للمسؤولية اإلدارية ت

تلتزم بأحكام  القانون لى تطبيقها في المنازعات الفردية و والتي تعمل المحاكم العادية ع
ررة عن المدني، في حين أن قواعد للمسؤولية اإلدارية تخضع لمبادئ مستقلة و متح

ل في ذلك إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي استنبط قواعد صاألولى و يرجع الف
تتماشى مع متطلبات و مقتضيات المرافق العامة من اصة وجديدة بالمسؤولية اإلدارية خ
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وهذا  ال يعني استقالل تام  .جهة و التوفيق بينها و بين الحقوق الفردية من جهة أخرى 
ة اإلدارية عن المسؤولية المدنية، حيث يمكن االستعانة لقواعد المسؤولية و كامل المسؤولي

و يمكن تطبيقها و تطويرها في مجال المسؤولية  ذا كانت مالئمة للطبيعة اإلداريةإالمدنية 
إن المسؤولية اإلدارية هي من إبداع ك فإّن األمر المعروف و المشهور اإلدارية ،  وبذل

ل على تقريرها و تطويرها قواعدها بهدف تحقيق العدالة بين القضاء اإلداري الذي عم
الصالح العام و الصالح الخاص لذلك تقوم مسؤولية  اإلدارية على أساس الخطأ و على 

التي يمكن القول على أساسها أن ا، أساس المخاطر  و لكل منهما حاالت الخاصة به
خاطر و هذا األمر الذي يميز أو على أساس الم الخطأ هذه المسؤولية قائمة على أساس

       كل حالة عن أخرى الذي من أجله يقوم األفراد بمطالبة بالتعويض من أجل جبر أضرار 
 حداثإقبل من  أو إصالحه كذلك عن طريق التعويض و إعادة الحال إلى ما كان عليه 

همية ، حيث تتمثل أ منهج الوصفي لدراسة دعوى التعويضلضار ، وقد اتبعنا الالفعل ا
 اختيار موضوع البحث في العوامل التالية :

  .تحديد مفهوم دعوى التعويض اإلدارية ، و تحديد خصائصها -1
 . أخرى  ز مكانة دعوى التعويض و تمييزها عن باقي الدعاوي اإلداريةابر   -2
 بيان شروط دعوى التعويض . -3
لقائمة على دراسة و تحليل فكرة المسؤولية اإلدارية القائمة على أساس الخطأ و ا  -4

أساس المخاطر و الدور الذي تلعبه هذه المسؤولية في حماية حقوق و حريات 
 األفراد.

إظهار مختلف النصوص التشريعية المنظمة لهذه المسؤولية و كذا  مختلف  -5
 األحكام و الممارسات القضائية .

معرفة  الجزاء المترتب على قيام المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ أو على  -6
 أساس المخاطر .
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 الجهة القضائية التي ترفع إليها دعوى التعويض.  -7
 كيفية تقدير التعويض في القضاء اإلداري.  -8
 تقادم دعوى التعويض و إمكانية رفع دعوى الرجوع. -9

و من أجل بيان خصائصها و تعريفه و أهم الركائز التي تقوم عليها ولتسهيل عملية 
الصورة أكثر ارتأينا  إلى اختيار المنهج الوصفي التحليلي  حالدراسة و من اجل أن تتوض

الذي يقوم على جمع المعلومات وصفها من خالل ذكر أهم التعاريف والخصائص 
وتحليلها و استقراء النصوص القانونية فيها من خالل المنهج التحليلي ،ولدراسة وتحليل 

ابراز األسس القانونية والعلمية  دعوى التعويض و في المسؤولية اإلدارية ينبغي التطرق و
التي يبني عليها نظام المسؤولية اإلدارية و كذلك الحاالت التي تناولها المشرع الجزائري 

 في هذا المجال وبيان أهم الشروط والخصائص لقيام دعوى التعويض .

وأهم تطبيقاتها القضائية وعليه يمكن طرح اإلشكال القانوني ما المقصود بدعوى   
ويض ؟ وما هي اإلجراءات المتبعة من أجل أن تكون هذه الدعوى شرعية في نظر التع

 القانون؟   

وعلى ضوء ما تم طرحه في اإلشكال  قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين، تناولنا         
صل األول  ماهية دعوى التعويض،و تطرقنا في  المبحث األول إلى مفهوم دعوى في الف

التعويض وفي المبحث الثاني إلى شروط دعوى التعويض، وفي الفصل الثاني إجراءات 
الخاصة بدعوى التعويض ، وتطرقنا في المبحث األول إلى قواعد التعويض وفي المبحث 

التعويض.الثاني إلى التطبيقات القضائية لدعوى 
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 داريوووووة األكثووووور قووووووة وقيموووووة قانونيووووووة دعووووووى التعوووووويض اإلداريوووووة مووووون الوووووودعاوى اإل
و التطبيوووووق لحمايوووووة الحريوووووات ،وقضوووووائية عمليوووووة فهوووووي وسووووويلة قضوووووائية كثيووووورة االسوووووتعمال 
اإلدارة العاموووووووووة  يووووووووور  أعموووووووووالو الحقووووووووووق و الووووووووودفاع عنهوووووووووا فوووووووووي مواجهوووووووووة سووووووووولطات و 

 .1المشروعة و الضارة 

هووووووي الوسووووووويلة القضوووووووائية  اإلداريوووووووةكمووووووا أن الووووووودعوى التعوووووووويض فووووووي المسوووووووؤولية  
و الفعاليوووووووة لتجسووووووويد و تطبيقوووووووا أحكوووووووام النظوووووووام القوووووووانوني لنظريوووووووة  ،الوحيووووووودة و األصووووووولية

و حقيقيووووووووووا  وسووووووووووليما لضووووووووومان سووووووووووالمة وعدالووووووووووة ًا أكيووووووووودتطبيقووووووووووا ، اإلداريووووووووووةالمسوووووووووؤولية 
فوووووووي  اإلنسوووووووانفوووووووي الدولوووووووة و صووووووويانة و حمايوووووووة حقووووووووق و حريوووووووات  اإلداريوووووووة الاألعمووووووو

 . السلطة العامة أعمالمواجهة 

 التعوووووويض أحكوووووامتحديووووود  إلوووووىسووووونتطرق فوووووي هوووووذا الفصووووول  األسووووواسعلوووووى هوووووذا و 
مفهوووووووم دعوووووووى  األولو ذلووووووك وفووووووق مبحثووووووين فووووووي المبحووووووث  اإلداريووووووة المسووووووؤولية  عوووووون 

 وتميزهووووووووا عوووووووون بوووووووواقي الوووووووودعاوى اإلداريووووووووة األخوووووووورى  التعوووووووويض و خصائصووووووووها ومكانتهووووووووا
 .2المبحث الثاني شروط دعوى التعويض و 

 

 

 

 
                                                           

  اإلداريوووووووةعوووووووة ز ، الجوانوووووووب التطبيقيوووووووة للمنااإلداريوووووووة، القسوووووووم الثوووووووانيعموووووووار بوضوووووووياف ، مرجوووووووع فوووووووي المنازعوووووووات  -1
 .175،ص 2013جسور للنشر و التوزيع ، 

، ديووووووووان المطبوعوووووووات  "دارسوووووووة تأصووووووويلية و تحليليوووووووة مقارنوووووووة"،  اإلداريوووووووةعموووووووار عوابووووووودي ، نظريوووووووة المسوووووووؤولية  -2
 .567،ص 2004للطبعة الثانية ، الجزائر ،  الجامعية
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 المبحث األول : مفهوم دعوة التعويض 

الجزائووووووري كبوووووواقي المشوووووورعين دعوووووووى التعووووووويض تاركووووووا هووووووذا لووووووم يعوووووورف للمشوووووورع 
للفقوووووه لكووووون أن دعووووووى التعووووويض مووووون أهووووم دعووووواوى القضوووواء الكامووووول التووووي يتمتوووووع  األموووور

مفهوووووووم دعوووووووى التعووووووويض بصووووووورة  دلووووووذا يتطلووووووب لتحديوووووو،سوووووولطات كبيوووووورة بفيهوووووا القاضووووووي 
التعوووووويض و توضووووويح  دعووووووى التطووووورق لمحاولوووووة تعريوووووف  األمووووورواضوووووحة وكاملوووووة يتطلوووووب 

 .1ئصها ثم تحديد مكانة هذه الدعوى بين الدعاوى اإلدارية األخرى خصا

 : تعريف دعوى التعويض و خصائصها  األولالمطلب 

 تعريف دعوى التعويض :  األولالفرع 

 في الفقه  هاأوال : تعريف

 .هناك عدة تعريفات حيث أن كل تعريف يختلف عن اآلخر 

الذاتيوووووووة التوووووووي يحركهوووووووا و يرفعهوووووووا هنووووووواك مووووووون يعرفهوووووووا " بأنهوووووووا دعووووووووى القضوووووووائية 
المختصوووووووووة، وذلوووووووووك طبقوووووووووا  أصوووووووووحا  الصوووووووووفة و المصووووووووولحة أموووووووووام الجهوووووووووات القضوووووووووائية

 مالووووووالز ض الكاموووووول و العووووووادل اإلجووووووراءات المقووووووررة قانونووووووا للمطالبووووووة بووووووالتعويللشووووووكليات و 
 وتمتوووووووواز حقوووووووووقهم بفعووووووول نشووووووواط اإلداري و الضوووووووار أصوووووووبتالتوووووووي إلصوووووووالح األضووووووورار 

دعوووووووى التعووووووويض اإلداريووووووة بأنهووووووا دعوووووووى القضوووووواء الكاموووووول ،أنهووووووا دعوووووووى موووووون دعوووووواوى 
 . 2قضاء الحقوق 

                                                           

ان ديووووو ،الجووووزء الثوووواني  الجزائووووري ، فووووي النظووووام القضووووائي اإلداريووووةللمنازعووووات مووووة ، النظريووووة العا عمووووار عوابوووودي  -1
 .566، ص 1995 المطبوعات الجامعية ، الجزائر

لقوووووووانون ،ار ، موووووووذكرة لنيووووووول شوووووووهادة الماجسوووووووتير سوووووووهام عووووووودلي ، مفهووووووووم دعووووووووى القضووووووواء الكامووووووول فوووووووي الجزائووووووو - 2
 .80،ص 2009-2008كلية الحقوق و العلوم و السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي ، ،العام



 ماهية دعوى التعويض                     الفصل األول
 

6 
 

و هنووووواك مووووون يعرفهوووووا :"ّ أنهوووووا دعووووووى مووووون خاللهوووووا يطلوووووب صووووواحب الشوووووأن مووووون الجهوووووة 
يدفعووووووه  القضووووووائية المختصووووووة القضوووووواء لووووووه بمبلووووووه موووووون المووووووال تلتووووووزم االدارة مووووووا أو هي ووووووة

لحووووووال بقوووووورار إداري كمووووووا هووووووو ا اإلداريووووووةابه وقوووووود تتعلووووووق المسووووووؤولية صوووووونتيجووووووة ضوووووورر أ
 ".بالنسبة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العمومية

 إلووووووووىوهنوووووووواك موووووووون يعرفهووووووووا :" أنهووووووووا الوووووووودعوى التووووووووي يرفعهووووووووا أحوووووووود األشووووووووخاص  
 .1القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف اإلدارة " 

موووووون أهووووووم دعوووووواوى للقضوووووواء الكاموووووول التووووووي يتمتووووووع هووووووي و هنوووووواك تعريووووووف  خوووووور :" 
المطالبوووووووة بوووووووالتعويض وجبووووووور األضووووووورار  إلوووووووىسووووووولطات كبيووووووورة و تهووووووودف بفيهوووووووا القاضوووووووي 

 .2المترتبة عن األعمال اإلدارية  المادية أو القانونية 

" بوووووووأّن التعوووووووويض هوووووووو جوووووووزاء للمسوووووووؤولية أي الحكوووووووم أو األثووووووور  : وهنووووووواك مووووووون يعرفهوووووووا 
المسوووووؤول بوووووالتعويض المضووووورور لجبووووور الضووووورر الوووووذي  إلوووووزاميترتوووووب عليهوووووا و هوووووو  الوووووذي

ينشوووووووأ فوووووووي الحكووووووم الصوووووووادر فوووووووي  فوووووووي التعووووووويض الأصووووووابه و علوووووووى ذلوووووووك فووووووإّن الحوووووووق 
ذموووووووة المسوووووووؤولية مترتوووووووب فوووووووي الضوووووووار  ينشوووووووأ مووووووون الفعووووووول  إنمووووووواالووووووودعوى المسوووووووؤولية و 

بوووووالتعويض مووووون وقوووووت التحقيوووووق أركوووووان المسوووووؤولية الوووووثالث و الحكوووووم لووووويس مقووووورر  إلزاموووووه
 ."لهذا الحق ال منشأ له

 

 
                                                           

ثانيوووووووة  طبعوووووووة ، دار العلووووووووم  للنشووووووور و التوزيوووووووع ، اإلداريوووووووةمحمووووووود الصوووووووغير بعلوووووووي ، الوسووووووويط فوووووووي المنازعوووووووات  -1
 .218ص ،2004

فووووووي الجزائووووووور ، رسوووووووالة دكتوووووووراه فوووووووي القووووووانون ، جامعوووووووة مولوووووووود  اإلداري عموووووور بوجوووووووادي ، اختصوووووواص القضووووووواء  -2
 .162،ص 2014معمري ، بتزي وزو، كلية الحقوق ، 
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 ثانيا: تعريف دعوى التعويض في القضاء 

موووووون خووووووالل البحووووووث فووووووي بعووووووض القوووووورارات القضووووووائية  فإنووووووه لووووووم يكوووووون أي منهووووووا  
نوووووزاع   باعتبووووواراكتفوووووت هوووووذه القووووورارات  إنموووووايطووووورح تعريفوووووا لووووودعوى التعوووووويض صوووووراحة و 

أو تقصووووووى بوووووورفض دعوووووووى اإللغوووووواء  ،مووووووا يوووووودخل فووووووي نطوووووواق دعوووووواوى القضوووووواء الكاموووووول 
فووووووووور بعووووووووض  بوووووووودعوى لوجووووووووود الطريووووووووق الموووووووووازي أو توضوووووووويح قواعوووووووود إجرائيووووووووة متعلقووووووووة 

 .1لألمثلة لذلك 

يحوووووال ت أن النوووووزاع يوووووح رالوووووذي اقوووووم 11/02/1989ار للمحكموووووة العليوووووا فوووووي قووووور  
أن القاضووووووي الدرجووووووة  أوحووووووق الملكيووووووة ، لتووووووالي علووووووي أسوووووواس أنووووووه نووووووزاع منصووووووب علووووووىبا

 .بتالي عندما صرح بعدم اختصاصهاألولى قد أخطأ و 

 إنم و الووووووذي أقوووووور مووووووا يلووووووي "و 15/06/2004قوووووورار مجلووووووس الدولووووووة المووووووؤر  فووووووي 
فووووووة المحليووووووة و عليووووووه  يتعلووووووق بوووووودعوى القضوووووواء للكاموووووول هووووووي موووووون اختصوووووواص الغر  األموووووور

أو القووووووورارات القضوووووووائية بشوووووووكل  األحكوووووووامعوووووووويض ورد معنووووووواه فوووووووي هوووووووذه فوووووووإن دعووووووووى الت
ة تووووووأتي بصووووووفة صووووووريحضوووووومني كووووووذلك و تحووووووت طائلووووووة دعوووووواوى القضوووووواء الكاموووووول ، ولووووووم 

 .2هذا النوع من الدعاوي  إرساءه القضاء في بعبالردم من الدول الكبير الذي ل

 

 

 
                                                           

      ،1998ي ، مصووووووووووور معوووووووووورو  عبووووووووووود النووووووووووووا   ن دعووووووووووواوى  التعووووووووووويض وصووووووووووويغتها  ، دار الفكووووووووووور الجوووووووووووامع  -1
 .11ص 

سووووووونة  5 ع،، 2004سووووووونة  5، مجلوووووووة مجلوووووووس الدولوووووووة العووووووودد 15/06/2004موووووووؤر  فوووووووي  10847قووووووورار رقوووووووم   -2
 .147 7، العدد 2004
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 خصائص دعوى التعويض  : الفرع الثاني

تتمتووووووع دعوووووووى التعووووووويض بمجموعووووووة موووووون الخصووووووائص تووووووؤدي هووووووذه الخصوووووووائص  
أهميتهووووا بصووووورة  زيووووادة معرفووووة إلووووىمعرفووووة أكثوووور دعوووووى التعووووويض و كووووذلك  إلووووىبوووودورها 

تسووووهيل وتوضوووويح عليهووووا  إلووووىتووووؤدي عمليووووة التعوووورف عليهووووا  ،كمووووا أكثوووور دقووووة ووضوووووحا و
 تنظيمها و عملية تطبيقها بصورة صحيحة وسليمة .و 

دعووووووى  أنهووووواائص دعووووووى التعوووووويض أنهوووووا دعووووووى قضوووووائية  و و مووووون ابووووورز خصووووو
مووووووون دعووووووووى  أنهووووووواذاتيوووووووة و شخصوووووووية و أنهوووووووا دعووووووووى مووووووون دعووووووواوى القضووووووواء الكامووووووول و 

 .1قضاء الحقوق 

 أوال: دعوى التعويض اإلدارية هي دعوى قضائية 

بأنهووووا دعوووووى قضووووائية موووون نوووووع خوووواص ، فهووووي  اإلداريووووةتعتبوووور دعوووووى التعووووويض 
شوووووووكليات  األخيووووووورةهوووووووذه  باعتبوووووووارو كوووووووذا القووووووورار السوووووووابق  اإلداري الوووووووتظلم تختلوووووووف عووووووون 

 بعيووووووودة عووووووون القضووووووواء ،  ويترتوووووووب عووووووون  طبيعوووووووة الووووووودعوى اإلداريوووووووة  اإلداريوووووووة إجوووووووراءاتو 
 اإلجووووووووراءاتفيهووووووووا فووووووووي نطوووووووواق الشووووووووكليات و تتحوووووووورك و ترفووووووووع و تقبوووووووول و يفعوووووووول هووووووووا أن

وكووووووووذلك لكووووووووون أن .أمووووووووام الجهووووووووات القضووووووووائية المختصووووووووة ،القضووووووووائية المقووووووووررة قانونووووووووا 
و يترتوووووب عووووون ،دعووووووى التعوووووويض اكتسوووووت بالطبيعوووووة القضوووووائية منوووووذ أمووووود طويووووول و قوووووديم 

و لهوووووا ميوووووزة خاصوووووة تجعلهوووووا  اإلداريوووووةالطبيعوووووة والخاصوووووية القضوووووائية الووووودعوى التعوووووويض 
 باعتبارهوووووا اإلداري وفكووووورة الوووووتظلم متميوووووزة و تختلوووووف كووووول االخوووووتالف عووووون القووووورار السوووووابق 

 .2 أعاله، كما هو مذكور  إداريةطعون و تظلمات 

 
                                                           

 .568، ص المرجع السابق عمار عوابدي نظرية المسؤولية اإلدارية ،  - 1
 .147،ص 2008اإلسكندرية ، محمود سامي جمال الدين القضاء اإلداري ،منشأ المعارف  - 2
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 ثانيا: دعوى التعويض دعوى ذاتية و شخصية 

 1الشخصية  و توصف دعوى التعويض بأنها من الدعاوي الذاتية

بصووووووورة  و أسوووووواس الحقوووووووق الشخصووووووية المكتسووووووبة و ألنهووووووا تسووووووتهدف دائموووووواعلووووووى 
الوووووودفاع تتووووووولى  مباشووووورة و  يوووووور مباشوووووورة حمايووووووة الحقوووووووق الشخصووووووية المكتسووووووبة و ألنهووووووا 

 ، حيوووووث يووووونجم عووووون هوووووذه الخاصوووووية يةعكوووووس دعووووواوى قضووووواء المشوووووروع –عنهوووووا قضوووووائيا 
الجديوووووة األخوووووذ بعوووووين االعتبوووووار و مهموووووة يجوووووب  و الطبيعيوووووة لووووودعوى التعوووووويض عووووودة نتوووووائج

هوووووووذه النتوووووووائج حتميوووووووة  أهووووووومبيق و وى التعوووووووويض بوووووووالتنظيم و بوووووووالتطعو لووووووودعووووووون التعووووووور 
القضووووووووائية المتعلقووووووووة  اإلجووووووووراءاتالتشوووووووودد و الدقووووووووة فووووووووي وضووووووووع و تطبيووووووووق الشووووووووكليات و 

الالزمووووووة لفاعليووووووة وجديووووووة دعوووووووى التعووووووويض فووووووي  تالضوووووومانابوووووودعوى التعووووووويض لتوووووووفير 
 .  2حماية الحقوق الشخصية المكتسبة من اعتداءات 

                  3والضارة  ير المشروعة  اإلدارية األعمال

و الخاصووووووووووة لوووووووووودعوى التعووووووووووويض حتميووووووووووة  كمووووووووووا يترتووووووووووب عوووووووووون هووووووووووذه الطبيعووووووووووة  
القاضوووووووي دعووووووووى التعوووووووويض سووووووولطات كاملوووووووة ليقووووووودر و يوووووووتمكن مووووووون  إعطووووووواءمنطقيوووووووة و 

و العمووووووول علوووووووى  تأكيووووووودهاو  األضووووووورار إصوووووووالححمايوووووووة الحقووووووووق الشخصوووووووية المكتسوووووووبة 
دعوووووى التعووووويض موووون الوووودعوى للقضوووواء  التووووي تصوووويبها وذلووووك كانووووت األضوووورار  إصووووالح
 الكامل .

 
                                                           

 .12،ص السابقسمية ،قضاء التعويض ، المرجع  بسباس  - 1
 .144،ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  اإلداريةالمسؤولية  رشيد خلوقي ، قانون  - 2
 ،2014الخطوووووووأ ،دار هوموووووووة، الجزائووووووور ،  أسووووووواسعلوووووووى  اإلداريوووووووةالنظوووووووام القوووووووانوني للمسوووووووؤولية الحسووووووون  كفيوووووووف  -3

 .280ص 
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 .هي من دعاوى القضاء الكامل ثالثا : دعوى التعويض

القضووووووواء الكامووووووول وذلوووووووك نظووووووورا لكوووووووون أن  بالطوووووووابع  التعوووووووويضتتصوووووووف دعووووووووى 
ألّن سوووووووولطات ،الوووووووودعوى التعووووووووويض تتسووووووووم بأنهووووووووا موووووووون أهووووووووم دعوووووووواوى القضوووووووواء الكاموووووووول 

سووووووولطات القاضوووووووي فوووووووي دعووووووواوى قضووووووواء  إلوووووووىالقاضوووووووي فيهوووووووا واسوووووووعة وكاملوووووووة بالقيووووووواس 
الشوووورعية ، حيووووث تتعوووودى سوووولطات القاضووووي فووووي دعوووووى التعووووويض ، موووون سوووولطة البحووووث 

لكشووووف عوووون موووودى وجووووود الحووووق الشخصووووي لرافووووع دعوووووى التعووووويض و سوووولطة البحووووث و ا
سووووووولطة التقووووووودير ثووووووم ضووووووورر  اإلداري هوووووووذا الحوووووووق بفعوووووول النشووووووواط  أصووووووا عمووووووا إذا كوووووووان 

 إلصوووووالحلضووووورر، وسووووولطة تقووووودير مقووووودار التعوووووويض الكامووووول و العوووووادل والوووووالزم النسوووووبة لب
يض ضوووووووووي فوووووووووي دعووووووووووى التعوووووووووو االضووووووووورر ، فسووووووووولطة الحكوووووووووم بوووووووووالتعويض فلسووووووووولطات الق

وواسووووووعة و لووووووذلك كانووووووت هووووووذه الوووووودعوى موووووون الوووووودعاوى القضوووووواء الكاموووووول ،وفقووووووا  1متعووووووددة
 السابق بيانه.ي للدعاوي اإلدارية و للمنطق أساس التقسيم التقليد

فيهووووووا بوووووووالقول أن الووووووودعاوى التعوووووووويض مووووووون  ية توووووووم إجمووووووواعكمووووووا أن هوووووووذه الخاصووووووو
فووووي مقولووووة أن سوووولطة القاضووووي فيهووووا  ةصوووور حالوووودعاوى القضوووواء الكاموووول  تبقووووى جاموووودة ومن

 إداري واسوووووعة وكاملوووووة مووووون حيوووووث البحوووووث عموووووا إذا كوووووان قووووود أصووووويب الحوووووق بفعووووول نشووووواط 
بضوووورر و حووووول كووووذلك فووووي تقوووودير نسووووبة الضوووورر وكووووذا تقوووودير مقوووودار التعووووويض العووووادل 

 .2رر الالزم لجبر الض
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 رابعا :دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق 

تعتبووووور دعووووووى التعوووووويض مووووون دعووووووى قضووووواء الحقووووووق ألنهوووووا تنعقووووود وتقبووووول علوووووى   
الحقوووووق الشخصووووية المكتسووووبة كمووووا أنهووووا تسووووتهدف دائمووووا وبصووووورة مباشوووورة حمايووووة  أسوووواس

 .1الحقوق و الدفاع عنها  هذه

قضووووواء الشووووورعية، وكوووووذلك يمكووووون القوووووول فوووووي هوووووذا الصووووودد  قضوووووائيا عكوووووس دعووووواوى 
أن دعوووووى قضوووواء الحقوووووق هووووي خاصووووية موووون خصووووائص دعوووووى التعووووويض وفقووووا للتقسوووويم 

السوووووووابق بيانوووووووه ، نظووووووورا ألن دعووووووووى التعوووووووويض اإلداريوووووووة التلفيقوووووووي و المخوووووووتلط للووووووودعوى 
فوووووي الضوووووار مووووون خوووووالل عمليوووووة  اإلداري التوووووي تصووووويبها بفعووووول النشووووواط  تنعقووووود وتقووووول علوووووى

 .اإلداريةدعوى التعويض تطبيق 

مووووووون حيوووووووث  اإلداريوووووووةو يووووووونجم أيضوووووووا عووووووون طبيعوووووووة وخاصوووووووة دعووووووووى التعوووووووويض 
 موووووددكونهوووووا دعووووواوى الحقووووووق أن مووووودة تقوووووادم دعووووووى التعوووووويض تسووووواوي و تتطوووووابق موووووع ، 

تقوووووووادم التوووووووي تووووووورتبط و تتصووووووول بووووووودعوى التعوووووووويض أي تتقوووووووادم دعووووووووى التعوووووووويض عووووووودد 
 .2تقادم الحق الذي تحميه دعوى التعويض هذه 

مووووون  الخصوووووائص التوووووي تتصوووووف بهوووووا أهووووومبإضوووووافة الوووووى كوووووون أن التعوووووويض مووووون 
ذاتيووووووووة و شخصووووووووية   ى وكووووووووذلك دعووووووووو دعوووووووووى التعووووووووويض هووووووووي دعوووووووووى قضووووووووائية ،  أنهووووووووا

وكووووذلك هووووي موووون دعوووواوى القضوووواء الكاموووول وكووووذلك هووووي موووون دعوووواوى قضوووواء الحقوووووق هووووذه 
فوووووووي حالوووووووة  فوووووووي حالوووووووة التعووووووورو الخصوووووووائص التوووووووي يجوووووووب احترامهوووووووا و االلتوووووووزام بهوووووووا 

تطبيقهووووووووا  ة دعوووووووووى التعووووووووويض بواسووووووووطة عمليووووووووة التنظوووووووويم ،أو بواسووووووووطة عمليووووووووةلمعالجوووووووو
قضووووائيا ، وبواسوووووطة عماليووووات البحوووووث العلموووووي ، حتووووى يوووووتمكن كووووول شووووخص مووووون اللجووووووء 
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موووووووع القضووووووواء للمطالبوووووووة  بوووووووالتعويض نتيجوووووووة موووووووا أصوووووووابه مووووووون ضووووووورر لكووووووون ذلوووووووك  إلوووووووى
 .1ا لهذه الخصائص  وعدم تجاهلها مراعاته طبع

 دعوى التعويض و تمييزها  عن باقي الدعاوى اإلدارية المطلب الثاني : مكانة 

 الفرع  األول : مكانة دعوى التعويض 

دعووووووووى التعوووووووويض كغيرهوووووووا مووووووون الووووووودعاوى اإلداريوووووووة لهوووووووا مكانوووووووة مرموقووووووووة ال إّن   
سووووووة هووووووذه المكانوووووووة فووووووي الفووووووورع األول خصووووووص فووووووورع لدراسوووووووف نيمكوووووون تجاهلهووووووا لوووووووذلك 

تمييووووووووز دعوووووووووى التعووووووووويض عوووووووون بوووووووواقي الوووووووودعاوي  إلووووووووىالفوووووووورع الثوووووووواني سوووووووووف نتطوووووووورق و 
 .2اإلدارية

 أوال: من حيث التجسيد الفعلي لحماية الحقوق الفردية في مواجهة اإلدارة.

يووووووة الكبيوووووورة يكتسوووووويها قضوووووواء اإللغوووووواء فإنووووووه ال يوووووووفر لألفووووووراد الحمايووووووة ر ووووووم األهم
الكاملووووووة ألنووووووه و إّن كووووووان يتضوووووومن إعوووووودام  القوووووورارات اإلداريووووووة المعينووووووة فتوووووورة موووووون الووووووزمن 

 .3،بالر م من رفع دعوى اإللغاء  اإلدارية تنفاذ القرارانظرا المبدأ 

غووووواء مجلوووووس الدولوووووة فيموووووا بعووووود إداريوووووا معينوووووا ثوووووم إل نفوووووذت اإلدارة قووووورارا فوووووإذا  حووووودث و إنّ 
و مووووون ثوووووم يكوووووون طريوووووق التعوووووويض مكموووووال ،فإنوووووه يتعوووووين تعوووووويض اإلثوووووارة الضوووووارة عليوووووه 

قضووووواء اإللغووووواء هوووووو طريقوووووا مراقبوووووة القووووورارات  نّ فوووووإفوووووي هوووووذه الحالوووووة و فضووووولت عووووون ذلوووووك 
 .من ثمة فإّن رقابة المادية دارة إلدارية  حيث ال يتناول أعمال اإلا

                                                           

 .113،ص  المرجع السابق سهام عدلي مفهوم ، دعوى القضاء الكامل في الجزائر ،  -1
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مووووووووا أّن طريووووووووق الناشوووووووو  المجووووووووال عوووووووون طريووووووووق قضوووووووواء التعووووووووويض ،كاإلدارة فووووووووي هووووووووذا 
ى مفتوحوووووا ر وووووم إ القوووووا بوووووا  الطعووووون باإللغووووواء  ويظهووووور ذلوووووك فوووووي حالوووووة بوووووالتعويض يبقووووو

  . باإللغاءعليه دعوى اإللغاء على عدم جواز الطعن فيه  اإلداري تحسن القرار 

تطبيقووووا لحمايووووة و بهووووذا تعوووود دعوووووى التعووووويض موووون أهووووم الوووودعاوى اإلداريووووة  قيمووووة و 
 الحقوق الفردية في مواجهة أعمال  السلطات اإلدارية الضارة .

معنووووووى ذلووووووك أنهووووووا  اإلداريووووووةموووووون حيووووووث التقسوووووويم التقليوووووودي و الحووووووديث للوووووودعاوى  ثانيااااااا:
دعووووووووى شخصوووووووية ذاتيوووووووة وكوووووووذلك مووووووون دعووووووواوى  قضووووووواء الحقووووووووق فهوووووووي أكثووووووور الووووووودعاوى 

للتقسووووووويمات المختلفوووووووة للووووووودعاوى اإلداريوووووووة لوووووووذلك تعتبووووووور دعووووووووى  اإلداريوووووووة األخووووووورى وفقوووووووا
لتنظووووووويم التقليووووووودي و أسووووووواس  قضووووووواء الكامووووووول، وفقوووووووا لمنطلوووووووقالتعوووووووويض  مووووووون دعووووووووى ال

 .1اضي في الدعوى حجم سلطات للق أساسعلى  اإلداريةللدعاوى 

ذاتيوووووة تعتبووووور دعووووووى التعوووووويض دعووووووى شخصوووووية و و مووووون حيوووووث التقسووووويم الحوووووديث 
وذلوووووك القوووووائم علوووووى أسووووواس طوووووابع الوووووذي يحكوووووم المركوووووز القوووووانوني الوووووذي تتحووووورك و تقيووووول 
علوووووى أساسوووووه دعووووووى التعووووووويض كموووووا تعتبووووور كوووووذلك موووووون دعووووواوى قضووووواء الحقووووووق نظوووووورا 

أسوووووس التقسووووويم التقليووووودي و الحوووووديث فوووووي  إلوووووى دالوووووذي يسوووووتنلطوووووابع المركوووووب و المخوووووتلط 
 . اإلداريةعملية تصنيف الدعوى 
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 . اإلداريةالفرع الثاني : تمييز دعوى التعويض عن باقي الدعاوى 

ّن دعووووووووى التعوووووووويض تتميوووووووز بقضوووووووائها يمكووووووون القوووووووول فوووووووي هوووووووذا الخصووووووووص بوووووووأ
مفهومهووووووا عوووووون بوووووواقي الوووووودعاوي اإلداريووووووة األخوووووورى و لكوووووون ر ووووووم هووووووذا بخصائصووووووها  و بو 

خووووتالف و الواضووووح إال أننووووا سوووووف نوضووووح هووووذا االخووووتالف فووووي العديوووود موووون الجوانووووب اال
حتوووووى يتضوووووح الفووووورق بصوووووورة مفهوموووووة أكثووووور حيوووووث  سووووووف نميوووووز دعووووووى التعوووووويض عووووون 

 .1دعوى اإللغاء ، و دعوى فحص المشروعية  و دعوى الوقف

 أوال : تمييز دعوى التعويض  عن دعوى اإللغاء 

يمكوووون تعريووووف دعوووووى التعووووويض علووووى أنهووووا دعوووووى موووون خاللهووووا يطلووووب صوووواحب   
 اإلدارةالشووووووأن موووووون الجهووووووة القضووووووائية المختصووووووة القضوووووواء لووووووه بمبلووووووه موووووون المووووووال  تلووووووزم 

بدفعووووووة نتيجووووووة ضوووووورر أصووووووابه ، وتعتبوووووور دعوووووووى التعووووووويض موووووون أهووووووم دعوووووواوى القضوووووواء 
 آلثووووووارأمووووووام الهي ووووووات القضوووووائية نظوووووورا  راإلداريووووووة انتشووووواالوووووودعاوى  الكامووووول ، وموووووون أكثووووور

هوووووا تراناقارتباطهوووووا و  ن، وتوووووزداد أهميوووووة دعووووووى التعوووووويض حووووويالماليوووووة علوووووى رافوووووع الووووودعوى 
 .2بدعوى اإللغاء إذا  البا  ما يطلب المدعي بإلغاء 

الناتجوووووووة عووووووون  األضووووووورارالقووووووورار المطعوووووووون فيوووووووه و الحكوووووووم لوووووووه بوووووووالتعويض عووووووون  
تنفيوووووذ القووووورار اإلداري، و قووووود  تسوووووتجيب جهوووووة القضووووواء لطلبوووووه و تلتقوووووي دعووووووى التعوووووويض 
بوووووودعوى اإللغوووووواء فووووووي جوانووووووب وعناصوووووورها كثيوووووورة أن كالهيمووووووا يرفووووووع أمووووووام نفووووووس الجهووووووة 

                                                           

، دار وائووووووووول للطباعوووووووووة و النشووووووووور    1طأعوووووووواد علوووووووووي حموووووووووود القيسوووووووووي ، القضووووووووواء اإلداري و قضووووووووواء المظوووووووووالم ،  -1
 .145، ص 1999عمان ،  

دار الجسووووووور للنشوووووور التوزيووووووع ، الجزائوووووور  ،1طعمووووووار بوضووووووياف ، دعوووووووى اإللغوووووواء ، دراسووووووة تشووووووريعية فقهيووووووة ،  -2
 .62،ص 2009،
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ذا صوووووودر القوووووورار عوووووون إدارة ترفووووووع أمووووووام المحكمووووووة اإلداريووووووة  إ اإللغوووووواءالقضووووووائية فوووووودعوى 
 .وكذلك دعوى التعويضمرفقيه محلية أو 

 ياإللغوووووواء  و دعوووووووى التعووووووويض عوووووون طريووووووق محووووووام كوووووول موووووون دعوووووووى  ترفووووووع كمووووووا
 .1تحت طائلة عدم قبول الدعوى ، و ينتج عن رفع كل دعوى رفع رسوم قضائية

 هي :جوانب  عدة لكن ر م هذا التشابه يوجد اختالفا في

 القضائية  المختصةمن حيث الجهة  -1

موووووووون  901ضوووووووود قووووووورار مركووووووووزي طبقووووووووا للمووووووووادة ترفوووووووع دعوووووووووى اإللغوووووووواء الموجهووووووووة 
أموووووام  مجلوووووس  الدولوووووة  بصوووووفة جهوووووة القضوووووائية  اإلداريوووووةالمدنيوووووة و  اإلجوووووراءاتالقوووووانون 

ابتدائيووووووة نهائيووووووة ، بينمووووووا تعوووووورو دعوووووووى التعووووووويض و لووووووو تعلقووووووت بجهووووووة مركزيووووووة أمووووووام 
، ويعووووووووود سوووووووورد ذلووووووووك أّن القضوووووووواء  إلداريووووووووةاجهووووووووة  القضوووووووواء االبتوووووووودائي أي المحكمووووووووة 

 إلووووووووى اإلداري القاضووووووووي ند همووووووووة الحكووووووووم بووووووووالتعويض و البووووووووا مووووووووا يسووووووووالموووووووودني يتووووووووولى م
 ل في دعوى التعويض.صعناصر المسؤولية المدنية للف

 من حيث سلطة القاضي : -2

مجوووووال التعوووووويض أوسوووووع مووووون سووووولطة فوووووي مجوووووال اإللغووووواء إّن سووووولطة القاضوووووي فوووووي 
يلغوووووي قووووورار  فوووووال اإلداري فوووووإّن كوووووان قاضوووووي اإللغووووواء مقيووووود بضووووووابط ال مشوووووروعية القووووورار 

مشووووووووروعيته إّن فووووووووي جانووووووووب االختصوووووووواص  أو فووووووووي اإلجووووووووراءات أو إال إذا أثبووووووووت عوووووووودم 
ة  يلوووووزم جهوووووة اإلدار و السوووووبب أو الغايوووووة بينموووووا قاضوووووي  التعوووووويض يسوووووتطيع أنّ أاإلشوووووكال 

                                                           

 1929الموووووؤر  فوووووي صوووووفر  08/09واإلداريوووووة  ، مووووون قوووووانون رقوووووم مووووون قوووووانون اإلجوووووراءات المدنيوووووة  901الموووووادة  -1
فبرايوووووووووور  23الموافووووووووووق لووووووووووو  1929الصووووووووووادر بتوووووووووواري  الثوووووووووواني  21  ع،،  ج.ر،  2008فبرايوووووووووور  25الموافووووووووووق  لووووووووووو 

2008 . 
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بووووووودفع التعوووووووويض ر وووووووم قناعتوووووووه بعووووووودم ارتكابهوووووووا للخطوووووووأ و هوووووووذا موووووووا يعووووووورف بالمسوووووووؤولية 
  التي تأثر بها القضاء اإلداري الجزائري . اإلدارية على أساس المخاطر

 من حيث موضوع الدعوى   -3

الطعووووون  داإلداري بعووووومووووون فوووووي مواجهوووووة القووووورار كإن  ووووورو رفوووووع دعووووووى اإللغووووواء ي
سوووووووعى المووووووودعي للكشوووووووف عووووووون مختلوووووووف العيوووووووو  التوووووووي يفيوووووووه مووووووون حيوووووووث مشوووووووروعيته، ف

 . 1من إقامة الدعوى مست القرار المطعون فيه ليحقق  رضه 

مطالبوووووووة بمبلوووووووه موووووووالي يحووووووودده فوووووووي  إلوووووووىبينموووووووا يسوووووووعى رافوووووووع دعووووووووى التعوووووووويض 
 عريضة االفتتاح لجبر ضرر أصابه .

تعووووووويض موووووون حيووووووث الموضوووووووع التباعوووووود بووووووين دعوووووووى اإللغوووووواء و ال هووووووذه يوووووور أّن   
دعووووووووى اإللغووووووواء و يطالوووووووب رفوووووووع المووووووودعي تين فيمووووووون الجموووووووع بوووووووين الووووووودعو  ال يمنوووووووع بوووووووث

 بإعوووووودام قوووووورار إداري علووووووى يووووووود القضوووووواء المخووووووتص كمووووووا يطلوووووووب أّن يوووووودفع لووووووه تعوووووووويض
 لجبر الضرر الذي أصابه نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه .

 :ثانيا: تمييز دعوى التعويض عن دعوى فحص المشروعية

فوووووي دعووووووى فحوووووص المشوووووروعية هوووووي عكوووووس موووووا رأينووووواه سوووووابقا فوووووي تشوووووابه الوووووذي   
دعوى التعوووووووووويض ، فبنسوووووووووبة لووووووووودعوى التعوووووووووويض و  دعووووووووووى بووووووووويوووووووووربط دعووووووووووى اإللغووووووووواء 

علووووووى اعتبووووووار  ةإال موووووون حيووووووث الطبيعووووووة القانونيوووووو يشووووووتركانفحووووووص المشووووووروعية فهمووووووا ال 
 : 2أن كل مهما يدخل ضمن الدعاوى اإلدارية  و من جهة أخرى يختلفان في 

                                                           

السوووووووووابق        المرجوووووووووع  ة تأصووووووووويلية و تحليليوووووووووة مقارنوووووووووة ، عموووووووووار عوابووووووووودي ، نظريوووووووووة المسوووووووووؤولية اإلداريوووووووووة دراسووووووووو -1
 .577ص 

 .84،ص  2011محمد الصغير بعلي : المحاكم اإلدارية ، دار النشر و التوزيع ، عنابة  -2
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 من حيث المفهوم : -1

التوووووي ترفوووووع مباشووووورة  اإلداريوووووةدعووووووى فحوووووص المشوووووروعية هوووووي الووووودعوى القضوووووائية 
أو عووووووون طريوووووووق اإلحالوووووووة القضوووووووائية أموووووووام جهوووووووات القضووووووواء المختصوووووووة ، وهوووووووي محووووووواكم 

القضوووووائي الجزائوووووري الحوووووالي أموووووام الغرفوووووة أصوووووال ، وترفوووووع فوووووي النظوووووام  اإلداري القضووووواء 
بالمحكمووووووووة العليوووووووووا و يطلووووووووب فوووووووووي اإلداريووووووووة بالمجووووووووالس القضوووووووووائية و الغرفووووووووة اإلداريوووووووووة 

عية القوووووووورارات اإلداريووووووووة موووووووون ر عريضووووووووة دعوووووووووى فحووووووووص المشووووووووروعية تقوووووووودير موووووووودى شوووووووو
الن القضوووووائي الرسووووومي عووووون مووووودى شووووورعية أو عووووودم لكشوووووف و اإلعوووووا القضووووواء المخوووووتص
لووووووودعوى التعوووووووويض هوووووووي دعووووووووى قضوووووووائية إداريوووووووة يهووووووودف بالنسوووووووبة . 1القووووووورارات اإلداري 

ر المووووووادي المعنوووووووي الووووووذي أصووووووابه الضوووووور بوووووور رافعهووووووا للمطالبووووووة بمقابوووووول مووووووادي شووووووأنه ج
 اء النشاط اإلداري .جر 

 من حيث  سلطة القاضي في الدعوى  -2

فووووووووي دعوووووووووى فحووووووووص المشووووووووروعية تنحصوووووووور سوووووووولطات القضوووووووواء المخووووووووتص بهووووووووذه 
الوووووووودعوى فووووووووي سوووووووولطات الفحووووووووص عمووووووووا إذا كووووووووان  القوووووووورار المطعووووووووون و الموووووووودفوع فيووووووووه 

قووووووووة ب زمشوووووووروع و إعوووووووالن ذلوووووووك فوووووووي حكوووووووم قضوووووووائي نهوووووووائي  حوووووووائ يووووووور  مشوووووووروعا أم 
تترتوووووب عووووون ذلوووووك أيوووووة نتيجوووووة قانونيوووووة و هكوووووذا ال يجوووووووز أن دون الشووووويء المقضوووووي بوووووه 

أو الحكووووووم بووووووالتعويض مووووووثال  وهووووووذا متووووووى توووووووافرت أركووووووان القوووووورار ، باإللغوووووواءكووووووم لهووووووا الح
ة كوووووان القووووورار توووووى تووووووفرت األركوووووان كاملوووووة ليسوووووت معيبوووووفم ،اإلداري السوووووليم مووووون  يابهوووووا

                                                           

الجزائووووووووور ،، ديووووووووووان الووووووووووطني لألشوووووووووغال التربويوووووووووة   2طالغووووووووووتي بووووووووون محلوووووووووة ، قوووووووووانون القضووووووووواء الجزائوووووووووري ،  - 1
 .263،ص 2000



 ماهية دعوى التعويض                     الفصل األول
 

18 
 

أو توووووفرت كوووول األركووووان مووووع عيووووب فووووي إحووووداها قضووووى  مشووووروعا ، أمووووا  إذا  ووووا  ركوووون 
 .1القاضي بعدم مشروعية فقط دون أن يملك سلطة إلغائه 

كووووون سوووولطة القاضووووي فيهووووا واسووووعة جوووودا و ذلووووك ي دعوووووى التعووووويض تفووووي حووووين فوووو
السوووووووولطة التقديريووووووووة الكاملووووووووة حيووووووووث أنووووووووه يقوووووووووم بتحديوووووووود أسووووووووس المسووووووووؤولية ألنووووووووه يملووووووووك 

اإلداريووووووة إّن كانووووووت علووووووى أسوووووواس الخطووووووأ فيحوووووودد الخطووووووأ و الضوووووورر و العالقووووووة السووووووببية 
المخووووووووواطر ثوووووووووم  يقووووووووووم بتحديووووووووود قيموووووووووة أو علوووووووووى أسووووووووواس  (الخطوووووووووأ و الضووووووووورر)بينهموووووووووا 

رافووووووووع دعوووووووووى )الووووووووذي يجووووووووب علووووووووى اإلدارة أن تدفعووووووووه للمضوووووووورور  التعووووووووويض المووووووووادي 
 و الذي من شأنه جبر الضرر الذي سببه نشاطها .أ (التعويض

 من حيث الفائدة العلمية :  -3

علوووووى  لهو صوووووويض هوووووو اسوووووتفادة رافوووووع الووووودعوى مووووون حإّن الهووووودف مووووون دعووووووى التعووووو
 . (حصوله على مقابل مادي ) أي  أصابهرر الذي التعويض  بسبب الض

 أموووووا بالنسوووووبة لووووودعوى فحوووووص المشوووووروعية حيوووووث ترفوووووع هوووووذه الووووودعوى أموووووام الجهوووووات 
طوووووووريقتين هموووووووا : الطريوووووووق المباشووووووور ،أو  بواسوووووووطة اإلحالوووووووة  بأحووووووودالقضوووووووائية المختصوووووووة 

قووووورار اإلداري  المشوووووروعيةالقضوووووائية حيوووووث تثوووووار هوووووذه الووووودعوى بعووووود إثوووووارة مسوووووألة  عووووودم 
 القرار .بواسطة الدفع بعدم الشرعية في هذا 

مووووون خوووووالل هوووووذه المقارنوووووة تسوووووتنتج بوووووأّن دعووووووى فحوووووص المشوووووروعية مووووون  يووووور فائووووودة 
لفكووووووورة جمهوووووووور الفقهووووووواء الوووووووذين عملووووووووا علوووووووى زرع هوووووووذه هوووووووذه العمليوووووووة لرفعهوووووووا مؤيووووووودين 

 .2الفكرة

                                                           

 . 554ص  المرجع السابق ، في النظام الجزائري ،عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية  - 1
 .2008فبراير  23المؤر  في  08/09من قانون رقم   إ.م.إ ق.من  834انظر المادة  - 2
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 ثالثا: تمييز دعوى التعويض عن دعوى الوقف .

و دعووووووى الوقوووووف تقووووووم  التعوووووويضتوووووربط دعووووووى  إلوووووىأّن الصووووولة  إلوووووىنشوووووير أوال 
وقوووووف سوووووريان  إلوووووىبدرجوووووة كبيووووورة علوووووى أسووووواس أن كالهموووووا مووووون دعووووواوى اإلداريوووووة تهووووودف 

الماديووووووة  اآلثووووووارنسووووووبة لوووووودعوى اإللغوووووواء  ، أو وقووووووف سووووووريان القوووووورار اإلداري بإعدامووووووه بال
بة لنقوووواط التشووووابه ،أمووووا سوووواخووووتالف نبوووورزه فووووي حينووووه هووووذا بالن لوووودعوى الوقووووف بالنسووووبةلووووه 

 مكن في عدة نقاط هي:من حيث اختالفهما ت

 من حيث الهدف: -1

و أتختلووووووووف دعوووووووووى التعووووووووويض عوووووووون دعوووووووووى الوقووووووووف موووووووون الغوووووووورو أي للهوووووووودف 
جبوووور  إلووووى، ذلووووك أنووووه إذا كانووووت دعوووووى التعووووويض تهوووودف  الغايووووة الووووذي رفعووووت موووون أجلووووه

الضوووورر الووووذي تعوووورو لووووه الفوووورد عوووون طريووووق الحصووووول علووووى مقابوووول مادي،فووووإّن الهوووودف 
موووون رفووووع دعوووووى الوقووووف الووووذي تسووووعى وراإله هووووو وقووووف سووووريان القوووورار اإلداري خوفووووا موووون 

إذا كووووووان علووووووى صوووووواحب الشووووووأن ، وعلووووووى ذلووووووك فووووووإّن السوووووولبية المحتملووووووة  ،أثوووووواره الماديووووووة 
وى التعووووووويض واقووووووع ،فووووووإّن فووووووي دعووووووالضوووووورر فووووووي دعوووووووى التعووووووويض واقووووووع فووووووإّن الضوووووورر 

 الضرر في دعوى الوقف يغلب عليه الطابع االحتمالي .

 من حيث الطبيعة القانونية : -1

إّن دعووووووووووووى التعوووووووووووويض هوووووووووووي دعووووووووووووى قضوووووووووووائية مسوووووووووووتقلة بوووووووووووذاتها  موضووووووووووووعها 
 . 1الذي تسببت فيه اإلدارة  هالتعويض العادل لصاحب الشأن يجبر ضرر 

                                                           

 .245،ص السابقعمار عوابدي ، نظرية المسؤولية اإلدارية ، المرجع  - 1
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لوقوووووووف هوووووووي دعووووووووى قضوووووووائية أن الووووووودعوى ا أخووووووورى  فوووووووي حوووووووين أنوووووووه مووووووون جهوووووووة 
بحيووووث أنووووه كمووووا اشوووورنا سووووابقا ال  ءدعوووووى اإللغوووواى موضوووووعية أخوووورى هووووي مرتبطووووة بوووودعو 

 .1دون أن تتزامن يمكن قبول دعوى الوقف 

بوووووول أن فصوووووولهما عوووووون بعضووووووهما أموووووور مسووووووتحيل و صووووووعب خاصووووووة موووووون الناحيووووووة 
فإنوووووه  ال يمكووووون  األخووووورى ، ذلوووووك أنوووووه و ر وووووم أن كووووول الووووودعوتين مسوووووتقلة عووووون  اإلجرائيوووووة

           دعوووووووى الوقووووووف دون أن ترفووووووع دعوووووووى فووووووي الموضوووووووع قبووووووول  األحوووووووالبووووووأي حووووووال موووووون 
 اإلجووووووووراءاتموووووووون قووووووووانون  834) دعوووووووووى اإللغوووووووواء ( ، و ذلووووووووك بمقتضووووووووى نووووووووص المووووووووادة 

:"  ال يقبووووووول طلوووووووب فوووووووي فقرتهوووووووا الثانيوووووووة بحيوووووووث تووووووونص علوووووووى أنوووووووه  اإلداريوووووووةالمدنيوووووووة و 
 .2"متزامنا مع دعوى مرفوعة في موضوعاإلداري ، ما لم يكن تنفيذ القرار  إيقاف

ّن العالقوووووووة بوووووووين دعووووووووى التعوووووووويض عليوووووووه يمكووووووون القوووووووول فوووووووي هوووووووذا المجوووووووال أو 
دعوووووى الوقووووف قائمووووة و كووووذلك بدرجووووة أقوووول حيووووث أنووووه و بالنسووووبة لنقوووواط التشووووابه بينهمووووا و 

 .إداريةتكمن في أّن كالهما دعوى 

ماديووووة موووون حيووووث أثوووواره  لكوووول منهمووووا ذلووووك  صووووبغة  أّن كوووول منهمووووا ذو إلووووىإضووووافة 
أن األسوووواس الووووذي رفعووووت موووون أجلووووه  دعوووووى التعووووويض  هووووو الضوووورر الووووذي تعوووورو لووووه 
صوووووواحب الشووووووأن جووووووراء النشوووووواط اإلداري و كووووووذلك  األموووووور بالنسووووووبة لوووووودعوى الوقووووووف هووووووذه 

داري ضوووووار مووووون حيوووووث أثوووووار األخيووووورة التوووووي يرفعهوووووا المعنوووووي بهووووودف وقوووووف تنفيوووووذ قووووورار إ
مووووووع رفووووووع  بنووووووا اإلشووووووارة إلووووووى أن هووووووذه النقطووووووة بالووووووذات تحموووووول وجووووووه الجووووووديرسووووووريانه و 

 دعوى في الموضوع ) دعوى اإللغاء ( 
                                                           

 . 141، ص  المرجع السابقرشيد خلوفي ، قانون المسؤولية  اإلدارية ،  - 1
 25، الموافوووووووق لوووووووو  1929صوووووووفر  18الموووووووؤر  فووووووي  08/09موووووون قوووووووانون رقوووووووم   ق.م.إمووووووون  834أنظوووووور الموووووووادة  -2

 17، الصووووووووادر بتوووووووواري  217 ع ، الجريوووووووودة السوووووووومية ، الجمهوريووووووووة الجزائريووووووووة  الديمقراطيووووووووة الشووووووووعبية2008فبرايوووووووور  
 .2008أبريل  23الموافق لو  1929ثاني ربيع ال
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 من حيث سلطة القاضي :-1

دعووووووووى التعوووووووويض واسوووووووعة جووووووودا كموووووووا ذكرنوووووووا سوووووووابقا بوووووووأن سووووووولطة القاضوووووووي فوووووووي  
ك السووووووولطة التقديريوووووووة الكاملوووووووة حيوووووووث أنوووووووه يقووووووووم بتحديووووووود أسوووووووس المسوووووووؤولية  بحيوووووووث يملووووووو

المخووووواطر ، ثوووووم يقووووووم بتحديووووود قيموووووة التعوووووويض الموووووادي اإلداريوووووة أن كانوووووت علوووووى أسووووواس 
ضووووووورور ) رافوووووووع دعووووووووى التعوووووووويض ( و الوووووووذي مالوووووووذي يجوووووووب علوووووووى اإلدارة أن تدفعوووووووه لل

 لوووودعوى الوقووووف ّن األموووور لوووويس كووووذلك  موووون شووووأنه جبوووور الضوووورر الووووذي سووووببه نشوووواطها فووووإ
ذلووووووك أن فصوووووول القاضووووووي فيهووووووا متوقووووووف علووووووى فصووووووله فووووووي دعوووووووى الموضوووووووع ) دعوووووووى 

( هووووووذه األخيوووووورة ال تتعوووووود سوووووولطة القاضووووووي فيهووووووا التأكوووووود موووووون موووووودى توووووووافر أركووووووان اإللغوووووواء
 .1القرار اإلداري المشروع المعهودة
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 المبحث الثاني : شروط دعوى التعويض : 

مجموعوووووة مووووون الشوووووروط  لهووووواإّن دعووووووى التعوووووويض كغيرهوووووا مووووون الووووودعاوى اإلداريوووووة   
القضوووواء  للمطالبووووة بحقووووه  إلووووىمضوووورور موووون اللجوووووء البوووود موووون توافرهووووا حتووووى يووووتمكن كوووول 

 .1إذا ما توفر على تلك الشروط الالزمة 

حيووووووث سوووووونتناول فووووووي المطلووووووب األول الشووووووروط الشووووووكلية لقبووووووول دعوووووووى التعووووووويض 
 المطلب الثاني الشروط الخاصة بدافع الدعوى .و في 

 المطلب األول : الشروط الشكلية لقبول الدعوى التعويض  

هووووذا النووووووع موووون الشوووووروط   يثيوووور إشوووووكاال كبيوووورا فوووووي مووووا يخوووووص دعوووووى التعوووووويض 
لماديوووووة الضوووووارة الصوووووادرة عووووون اإلدارة  و سوووووونحاول و السووووويما المرفوعوووووة ضووووود األعموووووال ا

القوووووورار السووووووابق و شوووووورط الميعوووووواد لهووووووا لتوضوووووويحها أكثوووووور موووووون خووووووالل شوووووورطي  روالتعوووووو
  عريضه الدعوى .ب الشروط المتعلقةو 

 كالقرار السابق : :الفرع األول 

 إداري نالحووووووون أن قوووووووانون اإلجوووووووراءات المدنيوووووووة  القوووووووديم اشوووووووترط ضووووووورورة  قووووووورار  
و ذلوووووك مووووون اجووووول صوووووحة الشوووووروط الشوووووكلية فوووووي الووووودعوى اإلداريوووووة و ذلوووووك موووووع  بقسوووووم

ضوووووووورورة الطعوووووووون أو الووووووووتظلم المسووووووووبق أمووووووووام التوووووووودرج اإلداري المنصوووووووووص عليهووووووووا فووووووووي 
 . 169المادة  القانون 

 

                                                           

مسوووووووعود شوووووووويهو  ، المبووووووووادئ العامووووووووة للمنازعووووووووات اإلداريووووووووة ، الجووووووووزء األول ، ديوووووووووان المطبوعووووووووات الجماعيووووووووة ،  -1
 .289،ص 1993 ، سنة1طالجزائر ، 
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بووووودوره علوووووى  نوووووصفقووووود  ق.إ.م.إ.المتعلوووووق  08/09كموووووا أن القوووووانون الجديووووود رقوووووم 
ضوووووورورة وجووووووود قوووووورار إداري المسووووووبق الكتمووووووال الشووووووروط الشووووووكلية لوووووودعوى التعووووووويض إال 

 إلووووووى مباشوووووور االتجوووووواهأنووووووه أسووووووقط ضوووووورورة وجووووووود الووووووتظلم المسووووووبق و أجوووووواز للمتضوووووورر 
منوووووووه  بقولهووووووا " يجوووووووب أن  819الطريووووووق القضووووووائي و هوووووووذا مووووووا ورد فوووووووي نووووووص المووووووادة  

  اإلداري أو تفسوووووووير مووووووودى مشوووووووروعية القووووووورار  إلغووووووواء إلوووووووىالعريضوووووووة الراميوووووووة  يرفوووووووق موووووووع
 . 1المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر "  اإلداري تحت طائلة عدم قبول القرار 

وى القضووووووواء الكامووووووول دعوووووووا إلوووووووىو يالحووووووون أن الووووووودعوى التعوووووووويض التوووووووي تنتموووووووي 
بحيوووووث أن إمكانيوووووة  تحقيوووووق  أعوووووالهفوووووإّن المشووووورع لوووووم يووووونص عليهوووووا فوووووي الموووووادة الموووووذكور 

مسوووووتحيلة خاصوووووة إذا  شووووورط القووووورار اإلداري  المسوووووبق تكووووواد تكوووووون صوووووعبة  إّن لوووووم  نقووووول
اإلداريوووووووة التوووووووي تنوووووووتج عنهوووووووا أضووووووورار للغيووووووور هوووووووي أعموووووووال ماديوووووووة و ال   كانوووووووت األعموووووووال

و هنوووووووا يبقوووووووى اإلشوووووووكال قائموووووووا ، إذ كيوووووووف يمكووووووون   داري إقووووووورار  إلوووووووىسوووووووتند فوووووووي حووووووودوثها 
مسووووووبق   اإلدارة بالضوووووورر الووووووذي أصووووووا  الغيوووووور دون و جووووووود قوووووورار إداري  عالقووووووة  إثبووووووات

ويووووووزداد األموووووور صووووووعوبة و إبهامووووووا لوووووودينا خصوووووووص إذا كانووووووت مسووووووؤولية اإلداريووووووة ناشوووووو ة 
التووووي يكوووواد تسووووتند علووووى أسوووواس نظريووووة المخوووواطر و  عوووون أعمالهووووا الماديووووة المشووووروعة التووووي

و عليووووووه يعتقوووووود أنووووووه  اللمضوووووورور فيهووووووعالقووووووة اإلدارة بالضوووووورر الحاصوووووول  إثبوووووواتيسووووووتحيل 
وضووووووووحا  ر نجاعوووووووة وثوووووووأك   ليووووووواتكوووووووان مووووووون المستحسووووووون علوووووووى المشووووووورع أن  يكووووووورس 

 . 2إلثبات مسؤولية اإلدارة أمام القضاء 

                                                           

الموافوووووووق لوووووووو  1929صوووووووفر  18الموووووووؤر  فوووووووي  ، ق.إ.م.إ المتضووووووومن  09-08مووووووون قوووووووانون رقوووووووم  819الموووووووادة  -1
 .2008أبريل  23الموافق  1929ربيع الثاني   17، الصادر بتاري   21ج.ر.ع، 2008فبراير  25
محموووووووووود الصووووووووووغير بعلووووووووووي ، الوووووووووووجيز فووووووووووي المنازعووووووووووات اإلداريووووووووووة، دار العلوووووووووووم و النشوووووووووور و التوزيووووووووووع عنابووووووووووة   -2

 .148،ص 2002
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ا الماديوووووة التوووووي ال تسوووووتند خصوصوووووا فيموووووا يتعلوووووق باألضووووورار الناجموووووة عووووون أعمالهووووو
إلووووووى وقوعهووووووا علووووووى القوووووورارات اإلداريووووووة  التووووووي يمكوووووون تقووووووديم اإلثبووووووات بهووووووا أمووووووام القضوووووواء 

 .ي اإلدار 

الماديوووووة الصوووووادرة عووووون اإلدارة العاموووووة  األعموووووالهوووووذا ال يمنوووووع مووووون وجوووووود بعوووووض 
 .1قرار صادر عن اإلدارة وبتالي يوجب إلىو التي تصيب الغير بأضرار تستند 

       الضوووووورر  الغيوووووور المطالبووووووة بووووووالتعويض فيهووووووا : مثوووووول قوووووورارات الهوووووودم التووووووي تصوووووويب منووووووازل
 أسوووواسالماديووووة المشووووروعة علووووى  عوووون أعمالهووووا اإلدارةضوووورار بهووووا هنووووا تقوووووم مسووووؤولية إو 

لحفوووووور أو التهي ووووووة التوووووي تنفووووووذ بنووووواءا علووووووى قوووووورار عنهووووووا أو أعموووووال ا قووووورار الهوووووودم الصوووووادر
 .2إداري 

 شرط الميعاد الفرع الثاني: 

         يالحووووووون فوووووووي مجوووووووال تحريوووووووك دعووووووووى التعوووووووويض الناشووووووو ة عووووووون أعموووووووال الماديوووووووة  
كمووووووا توووووونص صووووووفة و طبيعووووووة القوووووورار اإلداري الأو القانونيووووووة اإلداريووووووة  التووووووي ال تكتسووووووب 

ميعوووواد رفووووع الوووودعوى و ذلووووك قوووود حووووددت صووووراحة  09-08موووون قووووانون رقووووم  830المووووادة 
اعتبووووارا مووووون تووووواري  التبليووووه بوووووالقرار المطعوووووون فيووووه أو نشوووووره أو مووووون توووواري  رفوووووض الوووووتظلم 

 . 3 ( الممنوحين لإلدارة 02)أو السكوت عنه بعد مرور أجل  شهرين

الموووووووودة المقووووووووررة الميعوووووووواد رفووووووووع و قبووووووووول دعوووووووووى التعووووووووويض اإلداريووووووووة أمووووووووا الجهووووووووة  أوال:
اإلداريووووووة  المختصووووووة هووووووي موووووودة أربعووووووة أشووووووهر  فووووووي النظووووووام القضووووووائي الجزائووووووري ، تبوووووودأ  

                                                           

 .110، ص ،  المرجع السابقسهام عدلي ، مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر ،  -1

 .10،ص 1994رشيد خلوفي ، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ،ديوان المطبوعات الجامعية   -2
 .08/09من قانون رقم ، ق.إ.م.إمن  830المادة  - 3
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نشوووور موووون توووواري  التبليووووه الشخصووووي  بنسووووخة موووون القوووورار اإلداري  الفووووردي أو موووون توووواري  
موووووووون قووووووووانون  اإلجووووووووراءات  829 التنظيمووووووووي و هووووووووذا مووووووووا تقوووووووورره المووووووووادة اإلداري القوووووووورار 

 أجووووووول الطعووووووون أموووووووام  المحكموووووووة اإلداريوووووووة  دالمدنيوووووووة  و اإلداريوووووووة حيوووووووث تووووووونص "  يحووووووود
أشووووووهر يسووووووري موووووون توووووواري  نشوووووور التبليووووووه الشخصووووووي بنسووووووخة موووووون القوووووورار اإلداري  ةبأربعووووو

 . 1الفردي ،أو من تاري  نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي"

حسوووووووب مووووووودة الميعووووووواد لرفوووووووع وقبوووووووول التعوووووووويض الكاملوووووووة ، حيوووووووث ال يحتسوووووووب تت 
متوووووود إذا مووووووا صووووووادف اليوووووووم األخيوووووور عطلووووووة يالميعوووووواد اليوووووووم األول و اليوووووووم األخيوووووور موووووون 

 اليوم الموالي. إلىالميعاد 

مووووووون قوووووووانون اإلجوووووووراءات المدنيوووووووة  و اإلداريوووووووة علوووووووى أنوووووووه ال  831تووووووونص المووووووواد 
إال إذا  أعووووووووالهالمووووووووذكور  829لمووووووووادة المنصوووووووووص عليووووووووه فووووووووي ا 2يحووووووووتج بأجوووووووول الطعوووووووون

انووووووه يترتووووووب علووووووى مخالفووووووة  إلووووووىتجوووووودر اإلشووووووارة  فيووووووه  المطعووووووون  تبليووووووهفووووووي  إليووووووهأشووووووير 
عوووووودا فووووووي حوووووواالت معينووووووة نصووووووت عليهووووووا المووووووادة المواعيوووووود سووووووقوط الحووووووق بوجووووووه عووووووام  ما

 . 3و هي للحاالت التالية  اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتمن قانون  832

 

 

 

                                                           

 .08/09من قانون رقم  ق.إ.م.إمن  829المادة  -1
فبرايووووووور  25الموووووووؤر  فوووووووي  08/09مووووووون قوووووووانون اإلجوووووووراءات المدنيوووووووة و اإلداريوووووووة مووووووون قوووووووانون رقوووووووم  831الموووووووادة  -2

2008. 
الموفووووووق  1429صووووووفر  18المووووووؤر  فوووووي  08/09موووووون قوووووانون اإلجووووووراءات المدنيوووووة و اإلداريووووووة رقوووووم  832الموووووادة  -3
 .2008فبراير  25لو 
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 الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة : أوال 

يعتبووووور مووووون أسوووووبا  قطوووووع الميعووووواد بحوووووث الميعووووواد المقووووورر مووووون جديووووود مووووون تووووواري     
التبليووووووه الشخصوووووووي للحكوووووووم الصوووووووادر بعووووووودم االختصوووووواص مووووووون الجهوووووووة القضوووووووائية   يووووووور 

 المختصة بدعوى التعويض .

 :ثانيا:  طلب مساعدة قضائية

طلوووووووب المسووووووواعدة  إيوووووووداع ي  الميعووووووواد مووووووون توووووووار  النقطووووووواعب ذلك يعتبووووووور كسوووووووبكووووووو  
القضوووووائية  ويبووووودأ سوووووريان الميعووووواد مووووون جديووووود  مووووون تووووواري  تبليوووووه قووووورار قبوووووول أو رفووووووض 

         اإلداري الطلووووووووب موووووووون مكتووووووووب المسوووووووواعدة القضووووووووائية لكوووووووول ذي مصوووووووولحة أمووووووووا بووووووووالطريق 
 كتا  موصى عليه بعلم الوصول .أو  ب

 ثالثا : وفاة المدعي أو تغيير أهليته 

 إلووووى أهليتووووهتغييوووور  أوكووووذلك هووووذه الحالووووة ينقطووووع ميعوووواد فووووي حالووووة وفوووواة الموووودعي   
 .1عليه المواصلة إجراء الدعوى القيم  ه أو  اية تبليه ورثته أو وليه أو وصي

  رابعا: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي 

ال الحووووووووادث الفجوووووووائي ينقطووووووووع الميعوووووووواد و  عنووووووود حوووووووودوث  حالووووووووة القووووووووة القوووووووواهرة أو 
 يعووووود فووووي سووووريان إال بعوووود انتهوووواء الحالووووة ، كمووووا أن فوووووات الميعوووواد المقوووورر لرفووووع و قبووووول

سووووووقوط  وتقووووووادم  إلووووووىال يووووووؤدي  دعوووووووى التعووووووويض و المتمثلووووووة فووووووي ميعوووووواد أربعووووووة أشووووووهر
سووووووقوط  إلووووووىيووووووؤدي  إنمووووواهووووووذه الوووووودعوى و  سوووووقوط  و تقوووووواميووووووؤدي  إنموووووواالوووووودعوى و  هوووووذه

                                                           

، ص  المرجوووووع السوووووابقفوووووي النظوووووام القضوووووائي الجزائوووووري ،  اإلداريوووووةموووووة للمنازعوووووات النظريوووووة العا ي،عموووووار عوابووووود -1
610. 
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          سووووووووووقط إال بعوووووووووود سووووووووووقوط ت و الوووووووووودعوى ال تتقووووووووووادم ألنو شووووووووووكليات الوووووووووودعوى   إجووووووووووراءات
ع كووووون لصووووواحب الصوووووفة و المصووووولحة أن يرفوووووالحقووووووق المتعلقوووووة بهوووووا ، حيوووووث يم تتقوووووادمو 

جديوووووودة فووووووي ميعوووووواد  إجووووووراءاتدعوووووووى التعووووووويض موووووون جديوووووود  و فووووووي نطوووووواق شووووووكليات و 
دام الحوووووق الوووووذي تتصووووول بوووووه هوووووذه الووووودعوى موووووا زال موجوووووودا لوووووم يسوووووقط و لوووووم جديووووود  موووووا

 السقوط و التقادم المقرر قانونا . أسبا يتقادم سبب من 

 تقادم دعوى التعويض :

تسوووووب قووووود انقضوووووى بمووووودة التقووووووادم يشوووووترط دعووووووى التعوووووويض أال يكوووووون الحوووووق المك
سوووووبب بالمقوووووررة فوووووي القوووووانون أن يكوووووون موجوووووودا وقائموووووا وحووووواال ،ألن سوووووقوطه و انعداموووووه 

أنووووووه  اإلداري وجووووووود التعووووووويض التووووووي تحميووووووه ، و يؤكوووووود القضوووووواء  النعوووووودامالتقووووووادم يووووووؤدي 
بتطبيوووووق النصووووووص المدنيوووووة فوووووي التقوووووادم أيوووووا كوووووان مجوووووال تطبيقهوووووا إال إذا وجووووود  لتوووووزمال ي

) روابوووووط القوووووانون موووووع  يوووووتالءمضوووووي بوووووذلك أو رأي تطبيقهوووووا علوووووى وجوووووه نوووووص خووووواص يق
قانونيووووووة وقضووووووائية عمليووووووة و منطقيووووووة جعلووووووت قواعوووووود  أسووووووسالعووووووام( وهنوووووواك اعتبووووووارات و 

القوووووانون العوووووادي المتعلقوووووة بتقوووووادم الحقووووووق أكثووووور صوووووالحية و حجيوووووة فوووووي تطبيقهوووووا علوووووى 
 .1التقادم الحقوق و دعوى التعويض في المسؤولية اإلدارية

مواعيوووووود المقووووووررة القووووووانون العووووووادي  لتقووووووادم الوووووودعوى تنطبووووووق علووووووى فكوووووورة  تقووووووادم فال
تقوووووادم  و الووووودعاوى  المقوووووررة  لو المواعيووووود  والمووووودة   اإلداريوووووةالحوووووق  و دعووووووى التعوووووويض 

مووووووودة التقوووووووادم علوووووووى وجوووووووه  يمكووووووون تصووووووونيفها فوووووووي ثالثوووووووة ف وووووووات فوووووووي القوووووووانون  المووووووودني 
 مدة التقادم الطويل . ،مدة التقادم  المتوسط، القصير 
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هووووووذا  خمسووووووة سوووووونوات و  فموووووودة التقووووووادم القصووووووير تتووووووراوح مووووووا بووووووين سووووووتة أشووووووهر أو 
نون  المووووووووودني الجزائوووووووووري أموووووووووا مووووووووودة  مووووووووون القوووووووووا 3121الموووووووووادة   أحكوووووووووامنصوووووووووت  عليوووووووووه 

مواعيوووووووود  التقووووووووادم  المتوسووووووووط  فإنهووووووووا  تتووووووووراوح  مووووووووا بووووووووين  خمسووووووووة سوووووووونوات  و عشوووووووور و 
 .2من القانون المدني  093المادة  أحكامسنوات و هذا ما قررته 

 15و  10أموووووا بالنسوووووبة لمووووودة و مواعيووووود التقوووووادم  الطويووووول فإنهوووووا تتوووووراوح موووووا بوووووين 
موووون و موووون القووووانون الموووودني  308المووووادة  أحكووووامبووووه  قضووووتسوووونة و هووووذا مووووا  30سوووونة أو 

و موووون  3ومواعيوووود التقووووادم فووووي السووووريان موووون توووواري  وجووووود الحووووق أو االلتووووزامهنووووا تبوووودأ موووودة 
الضووووووارة  الماديووووووة   األعمووووووال بالعموووووول الضووووووار فووووووي حالووووووة المسووووووؤولية بسووووووتوووووواري  وقوووووووع 

و ال بسوووووووواعات  و تحسووووووووب كاملووووووووة  بحيووووووووث  ال يحسووووووووب  باأليووووووووامموووووووودة التقووووووووادم  بتحسووووووو
مووووودة يووووووم منهوووووا و تقطوووووع   خووووور بانقضووووواءمنهوووووا  و تشوووووكل المووووودة  و تكتمووووول  األولاليووووووم 

تبووووودأ القووووووة  القووووواهرة و  وأحووووووالو القضوووووائية ،  اإلداريوووووة االحتجاجووووواتو  ةبالمطالبوووووالتقوووووادم 
تهوووواء األثوووور المترتووووب علووووى سووووبب هووووذه الموووودة فووووي السووووريان بتقووووادم جديوووود  موووون وقووووت االن

  طاع.االنق

الووووووووذي يرتووووووووب عليووووووووه  اإلجووووووووراءكووووووووون كووووووووي يتحقووووووووق انقطوووووووواع التقووووووووادم يجووووووووب أن يل
 نتووووهأعلو هووووو مووووا  أيضوووواكمووووا يتقطووووع التقووووادم فإنووووه يقووووف  األثوووور.القضوووواء هووووذا  أوالمشوووورع 

حيوووووووث تقووووووودم أحووووووود العووووووواملين للمطالبوووووووة  14/01/1979العليوووووووا فوووووووي  اإلداريوووووووةالمحكموووووووة 
مسووووووتحقة لووووووه منووووووذ أكثوووووور موووووون خمسووووووة سوووووونوات و لمووووووا دفعووووووت الحكومووووووة بالتقووووووادم  بمبوووووواله

                                                           

المتضوووووومن  1975سووووووبتمبر  26الموافووووووق  1895رمضووووووان   20المووووووؤر  فووووووي  58-75موووووون األموووووور  312المووووووادة -1
و لووووووووو،الموافوووووووق  1428ربيووووووووع الثووووووواني  21ي موووووووؤر  فوووووووال 07/05المووووووودني المعوووووووودل  و الموووووووتمم  لقوووووووانون رقووووووووم للقوووووووانون 

 .2007ماي 23
 سابق الذكر.  05-07من القانون  308المادة  -2

 ، السالف الذكر .  07/05من القانون   309المادة  - 3
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 الخماسوووووووووووي ردت المحكموووووووووووة بقولهوووووووووووا " إن الثابوووووووووووت مووووووووووون األوراق أن  المووووووووووودعي  كوووووووووووان 
 معووووتقال اعتقووووال سياسوووويا ، هووووذا  االعتقووووال الووووذي يعتبوووور فووووي نظوووور هووووذه المحكمووووة  مانعووووا

ماديوووووووا يتعوووووووذر موووووووع علوووووووى المووووووودعي المطالبوووووووة بحقوووووووه و مووووووون ثوووووووم  يقوووووووف سوووووووريان التقوووووووادم  
 خالل مدة االعتقال .

لرفووووووووع و قبووووووووول  دعوووووووووى  لتعووووووووويض  فووووووووي   دالميعوووووووواو هكووووووووذا  التطبيووووووووق شوووووووورط  
البووووود مووووون احتووووورام الميعووووواد و المقووووورر و هوووووو أربوووووع أشوووووهر والبووووود مووووون  اإلداريوووووةالمسوووووؤولية  

 .1وجود الحق الذي تؤسس عليه هذه الدعوى 

 .الطبيعة القانونية لشرط المدة   

موووون النظووووام العووووام ال يجوووووز  ، وهووووو إلزاموووويوهووووذا نظوووورا لكونووووه شوووورط وصووووولي و    
نفسووووه إذا  القاضووووي المخووووتص أن يثيووووره موووون تلقوووواءعلووووى محالفتووووه ، ويجووووب علووووى  االتفوووواق

لووووووووم يثووووووووره أحوووووووود الخصوووووووووم ، ويقوووووووورر الميعوووووووواد لتوووووووودعيم اسووووووووتقرار الحقوووووووووق و المعووووووووامالت 
لمرفوووووووق ووظيفتوووووووه العدالوووووووة و سوووووووير او لحسووووووون التنظووووووويم  اإلداري عووووووون النشووووووواط  المتولووووووودة

الدولوووووة و سوووووتبنى مووووون اسوووووتعمال شووووورط المووووودة لرفوووووع و قبوووووول دعووووووى العاموووووة فوووووي  اإلدارةو 
دعوووووووووى التعووووووووويض عوووووووون التعووووووووويض فووووووووي بعووووووووض الوووووووونظم القضووووووووائية فووووووووي العووووووووالم  مثوووووووول 

 .2المسؤولية الناجمة عن األشغال العامة

 

 

                                                           

 .230السابق ، ص عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات اإلدارية ، المرجع  - 1
مصوووووووطفى كموووووووال و صوووووووفي ،أصوووووووول إجوووووووراءات القضووووووواء اإلداري القووووووواهرة ، مطبعوووووووة األمانوووووووة الطبعوووووووة الثانيوووووووة ،  -2

 . 265- 261،ص  1972
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 الفرع الثالث : الشروط  المتعلقة بالعريضة 

  المختصووووووووة  القانونيووووووووة و القضووووووووائية اإلجرائيووووووووةالعريضووووووووة هووووووووي الوسوووووووويلة الشووووووووكلية و 
المختصووووووة بووووووالتعويض الكاموووووول يجووووووب أن  اإلداريووووووةبطلووووووب فيهووووووا الحكووووووم علووووووى السوووووولطات 

نصوووووووت عليوووووووه  و هوووووووذا  موووووووا اإللزاميوووووووةتشووووووومل العريضوووووووة علوووووووى مجموعوووووووة مووووووون الشوووووووروط 
أي  تكووووووووووووون  موووووووووووون قووووووووووووانون اإلجووووووووووووراءات المدنيووووووووووووة و اإلداريووووووووووووة 8161-815المووووووووووووادتين

و يجوووووووب أن تتضووووووومن للعريضوووووووة البيانوووووووات المنصووووووووص  يالعريضوووووووة موقعوووووووة مووووووون محوووووووام
 09-08 رقوووووووووم اإلداريوووووووووةمدنيوووووووووة و ال اإلجوووووووووراءاتمووووووووون قوووووووووانون  15عليهوووووووووا فوووووووووي الموووووووووادة 

: و تكوووووون هوووووذه الشوووووروط 2مووووون هوووووذه الموووووادة يمكووووون اسوووووتخالص شوووووروط التاليوووووة انطالقوووووا و 
 .3والبد منها  إلزامية

 أوال  أتكون العريضة مكتوبة 

ذلوووووووك أن األصووووووول فوووووووي اإلجوووووووراءات و خاصوووووووة  إجوووووووراءات الووووووودعوى اإلداريوووووووة أن   
ع لوووودى عريضووووة تووووود تلووووك التووووي تأخووووذ شووووكل يعتوووود بهووووا  تكووووون  مكتوبووووة و الكتابووووة  التووووي 

دفوووووووع تسوووووووجيلها فوووووووي سوووووووجالت  الووووووودعاوى  بعووووووود   الضوووووووبط مقابووووووول وصووووووول يثبوووووووت  أمانوووووووة
ّن العريضووووة يجووووب الرسوووووم القضووووائية مووووا لووووم يعووووين القووووانون خووووالف  ذلووووك  وموووون ثمووووة فووووإ

الوووووودعوى ، كمووووووا توووووووفر كتابووووووة الدقووووووة  تتضوووووومن البيانووووووات المعروفووووووة فووووووي عوووووورائض افتتوووووواح
الطلبوووووووات الخاصوووووووة بالمووووووودعي عكوووووووس التصوووووووريح الشوووووووفوي الوووووووذي يفوووووووتح المجوووووووال  ثبووووووواتو 

لبووووووات و نسووووووتنتج موووووون هووووووذا  أن الوووووودعوى، ترفووووووع للتأويوووووول و عوووووودم الدقووووووة فووووووي تحديوووووود الط
أي  لعريضووووووة التووووووي تثيوووووور ا للموووووودعي تصووووووحيحبواسووووووطة عريضووووووة مكتوبووووووة  كمووووووا يجوووووووز 

                                                           

  من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 815المادة  - 1

 .101،ص المرجع السابق قرناش جمال ، الضرر و  ليات إصالحه في المادة اإلدارية ،  - 2
فية ، الضوووووورر القابوووووول التعووووووويض فووووووي المسووووووؤولية اإلداريووووووة ، مووووووذكرة ماجسووووووتير ، جامعووووووة الجزائوووووور اصوووووو مووووووي  ح -3

 .13، ص 2012 -2011كلية الحقوق ، 
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  نالمووووووادتيفووووووي  إليووووووهالوووووودعوى المشووووووار وجووووووه بإيووووووداع   مووووووذكرة إضووووووافية خووووووالل أجوووووول رفووووووع 
حيوووووووث يوووووووتم  08/09رقوووووووم   اإلداريوووووووةالمدنيوووووووة و   اإلجوووووووراءاتمووووووون قوووووووانون   829-830
عريضووووووة  التصووووووحيحية  مووووووع نسووووووخة ملحقووووووة بملووووووف القضووووووية و هووووووو مووووووا نصووووووت  ال إيووووووداع

نفووووووووس القووووووووانون  التووووووووي توووووووونص " يجوووووووووز للموووووووودعي  تصووووووووحيح   موووووووون 817عليووووووووه المووووووووادة 
 .1جل رفع الدعوى "وجه بإيداع مذكرة إضافية خالل أ يأ تثير التي العريضة

المتمثلووووووووة فووووووووي   أن تتضوووووووومن  العريضووووووووة جميوووووووع بيانووووووووات أطووووووووراف الخصووووووووومة ثانيااااااااا : 
تسوووووووومية الشووووووووخص المعنوووووووووي  ومقووووووووره االجتموووووووواعي  وصووووووووفة   موووووووووطن  الخصوووووووووم و التووووووووي

ممثلوووووووة القوووووووانوني ، خاصوووووووة  و أن  الخصوووووووم فوووووووي هوووووووذه الووووووودعوى يتمثووووووول فوووووووي الشوووووووخص 
لوووووووذا يجوووووووب تحديووووووود الصوووووووفة الكاملوووووووة و الهووووووودف مووووووون ذلوووووووك    اإلدارةمعنووووووووي  قووووووود تكوووووووون 

أي لوووووووبس بشوووووووأن  أطوووووووراف الخصوووووووومة و قووووووود حوووووووذفت لجنوووووووة الشوووووووؤون   عوقوووووووو تفوووووووادي  و 
طووووووووورف الحكوموووووووووة  المقتووووووووورح مووووووووون  15فوووووووووي مضووووووووومون الموووووووووادة   اإلداريوووووووووةالقانونيوووووووووة  و 

ة فووووووي الووووووودعوى  الوووووو هووووووذا الشووووووورط  موووووورتبط بإشووووووتراط الكفالجنسووووووية  ألنّ  صوووووويص علووووووىالتن
 .2تم التخلي عنه  ي و الذ األجنبيالتي يعرفها 

با كليووووووووة علووووووووى طلووووووووب صوووووووومضوووووووومون  ومحتوووووووووى الطلووووووووب من: يجووووووووب أن يكووووووووون ثالثااااااااا 
فعوووووول النشوووووواط اإلداري الضووووووار بصووووووورة  بالتعووووووويض و ذلووووووك إلصووووووالح األضوووووورار الناجمووووووة 

 .3محددة وواضحة دالة  ونافية  لكل جهالة أو  موو أو عمومية

                                                           

لوووووووو  1429صوووووووفر  18الموووووووؤر  فوووووووي  09-08مووووووون قوووووووانون اإلجوووووووراءات المدنيوووووووة و اإلداريوووووووة  رقوووووووم   817الموووووووادة  -1
 .2008فبراير  25

سووووعيد بووووووعلي ، المنازعووووات اإلداريوووووة فووووي ظووووول القووووانون الجزائوووووري ، سلسوووولة  مباحوووووث فووووي القوووووانون  ، دار بلقووووويس  -2
 .90، ص  2015، طبعة

، منشووووووووووورات  بغوووووووووودادي ، طبعووووووووووة  اإلداريووووووووووةبربووووووووووار عبوووووووووود الرحمووووووووووان ، شوووووووووورح قووووووووووانون اإلجووووووووووراءات المدنيووووووووووة و  -3
 .48،ص 2009



 ماهية دعوى التعويض                     الفصل األول
 

32 
 

  رابعا : أن تكون العريضة موقعة من طرف محامي ومؤرخة :

العامووووووة المتمثلووووووة  اإلدارةط ا الشوووووور و تعفووووووي موووووون هووووووذ إلزاميوووووواشوووووورطا و هووووووذا يعتبوووووور 
 يووووووةنالمد  اإلجووووووراءاتقووووووانون  827التووووووي نصووووووت عليهووووووا المووووووادة   اإلداريووووووةفووووووي الجهووووووات 

التوووووووي تووووووونص علوووووووى :"  تعفوووووووى الدولوووووووة و أشوووووووخاص المعنويوووووووة  09-08رقوووووووم   اإلداريوووووووةو 
 بمحوووووام فوووووي االدعووووواء أو الووووودفاع أو يالوووووو جووووووبمووووون التمثيووووول  800الموووووذكور فوووووي الموووووادة 

الوووووووذي   األمووووووورالتووووووودخل  ، وتوقوووووووع العووووووورائض  وموووووووذكرات المتمثووووووول القوووووووانوني " و نفوووووووس 
  09-08يووووووة  رقووووووم و اإلدار موووووون قووووووانون اإلجووووووراءات المدنيووووووة   905نصووووووت عليووووووه المووووووادة 

تقووووودم العووووورائض و الطعوووووون و موووووذكرات  الخصووووووم  تحوووووت طائلوووووة  عووووودم قبوووووول يجوووووب أن ت
الموووووذكورين فوووووي  األشوووووخاصمعتمووووود لووووودى مجلوووووس الدولوووووة باسوووووتثناء  مووووون طووووورف محوووووامي

يعنووووووي التمثيوووووول  09-08رقووووووم  اإلداريووووووةالمدنيووووووة و  اإلجووووووراءاتموووووون قووووووانون  800المووووووادة  
بيووووا  إال مووووا اسوووووتثناه  وجو  أمووووردعوى  بعوووود المحووووامي  و ضوووورورة توقيووووع علووووى عريضووووة الوووو

أن  تمثيوووووووول  الخصوووووووووم  بمحووووووووامي فووووووووي  "علي بووووووووو و يضوووووووويف  سووووووووعيد   بوووووووونصالقووووووووانون 
دعوووووواوى القضووووووواء الكاموووووول وجووووووووبي أمووووووام المحووووووواكم اإلداريووووووة تحوووووووت طائلووووووة  عووووووودم قبوووووووول 

مووووووووون قوووووووووانون اإلجوووووووووراءات المدنيوووووووووة  826العريضووووووووة و هوووووووووو موووووووووا نصوووووووووت عليوووووووووه الموووووووووادة 
 . 09-08رقم   اإلداريةو 

كموووووا يمكووووون القوووووول فوووووي هوووووذا الصووووودد أن اشوووووتراط التمثيووووول  الوصوووووولي لألفوووووراد عووووون  
و عوووووودم  االجتهوووووواد    اإلداري   األداءمحووووووامي  الهوووووودف منووووووه الرفووووووع موووووون مسووووووتوى  طريووووووق 

قصوووووود اللجوووووووء  األفووووووراد ومووووووا وجووووووود قووووووانون المسوووووواعدة القضووووووائية إال تأكيوووووود علووووووى تشووووووجيع
 .1ف على تكاليف التمثيل بالمحامييقضاء المطالبة بالحقوق و تخف إلى

                                                           

اإلجوووووراءات القضوووووائية اإلداريوووووة  ، دار الخلدونيوووووة للنشووووور  و التوزيوووووع ، القبوووووة ، لطووووواهري ، الووووووجيز فوووووي االحسووووون  -1
 .38،ص 2005الجزائر ، 
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       و يجوووووووووووب أن تكوووووووووووون العريضوووووووووووة  مصوووووووووووحوبة  بنسووووووووووو  عووووووووووودد المووووووووووودعي علووووووووووويهم 
 بالنسوووووبة لموضووووووع الملوووووف بموووووا فيوووووه  مووووون اإلنسوووووانأو المووووودخلين  فوووووي الخصوووووام وكوووووذلك 

وقوووووووائع مدعموووووووة  الووووووودعوى يجوووووووب أن يطلوووووووع عليهوووووووا الخصووووووووم ، كموووووووا يمكووووووون القوووووووول أن 
هووووي و  الجبائيووووةبعووووض الشووووروط الخاصووووة التووووي يشووووترطها القووووانون فووووي عريضووووة  الوووودعوى 

العريضووووووووووة  مرفوقووووووووووة بووووووووووالقرار   أن تكووووووووووون مشووووووووووهرة ، كمووووووووووا يشووووووووووترط قووووووووووانون أن تكووووووووووون 
 .وى المشروعية االمطعون فيه في دع

ضوووووووبط المحكموووووووة اإلداريوووووووة موووووووا بأمانوووووووة  حاصووووووولتوووووووودع العريضوووووووة و تقيووووووود سوووووووجل 
قبووووووول دفوووووووع الرسوووووووم القضوووووووائي  و يسووووووولم أموووووووين الضوووووووبط وصوووووووال يثبوووووووت إيوووووووداع العريضوووووووة 

مووووووون قوووووووانون اإلجوووووووراءات المدنيوووووووة  821و  823و المسوووووووتندات وفوووووووق الموووووووواد  الموووووووذكرات
 .1اإلدارية و 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المووووووووووووووؤر  فووووووووووووووي  09-08موووووووووووووون قووووووووووووووانون اإلجووووووووووووووراءات المدنيووووووووووووووة و اإلداريووووووووووووووة  رقووووووووووووووم  821و  823المووووووووووووووادة  -1
 .21،ص 7، ج.ر . عدد 25/02/2008
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 المطلب الثاني : الشروط الخاصة بدافع الدعوى .

برفوووووع دعووووووى التعوووووويض البووووود مووووون ان تتووووووفر مجموعوووووة علوووووى كووووول شوووووخص يقووووووم 

ة و شووووورط األهليوووووة مووووون الشوووووروط حتوووووى تقبووووول دعوتوووووه ، وهوووووي شووووورط المصووووولحة و الصوووووف

مووووون اإلجوووووراءات  13الشووووورط طبقوووووا للموووووادة  لم  كووووومفهوووووو      سووووووف نتطووووورق إلوووووى بيوووووانو 

 تقاضووووووويال    شوووووووخص  ألييجووووووووز  الˆ تووووووونص علوووووووى أن  09-08المدنيوووووووة و اإلداريوووووووة 

يشوووووير القاضوووووي فوووووي موووووا لوووووم تكووووون لوووووه صوووووفة و مصووووولحة قوووووائم أو محتملوووووة يقرهوووووا قوووووانون 

 الصفة في المدعي أو المدعي عليه "تلقائيا انعدام 

 الفرع األول : المصلحة 
 أوال : تعريف شرط المصلحة  

  وكوووووول فائوووووودة  فعووووووةنالمتعنووووووي المنفعووووووة ، اللووووووذة ، العلووووووم ، الصووووووحة ، الراحووووووة ،  لغااااااة : -أ
 .1أو مزية أو مكسب أو فائدة للشخص 

تعنووووووي المنفعووووووة والفائوووووودة التووووووي يحققهووووووا الموووووودعي موووووون عمليووووووة التجائووووووه  اصااااااط حا: –ب 
عووووووووويض عوووووووون األضوووووووورار الجهووووووووات القضووووووووائية المختصووووووووة للمطالبووووووووة بووووووووالحقوق و الت إلوووووووى

تحقيووووووووق يوجوووووووود شوووووووورط المصوووووووولحة لرفووووووووع و قبووووووووول دعوووووووووى التعووووووووويض التووووووووي أصووووووووابتها و 
أي يكوووووون  2يكووووون الشوووووخص فووووي مركوووووز قووووانوني شخصوووووي و ذاتووووي ،اإلداريووووة عنوووودما موووووا 

صوووووواحب حووووووق شووووووخص مكتسووووووب و معلوووووووم فووووووي النظووووووام القووووووانوني السووووووائد و مقوووووورر لووووووه 

                                                           

 . 271، ص  بق المرجع الساالغوثي بن ملحة ، قانون القضائي الجزائي ، -1
 1929صوووووووووفر  18الموووووووووؤر  فوووووووووي  09-08مووووووووون القوووووووووانون اإلجوووووووووراءات المدنيوووووووووة و اإلداريوووووووووة رقوووووووووم  130الموووووووووادة -2

 . 2008فبراير  21الموافق لو 
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عليووووووه بفعووووووول  اعتووووووداءو  مسوووووووبقة ،ويقووووووع حسوووووون1الحمايووووووة القانونيووووووة و القضووووووائية بصووووووورة 
            كووووووون بمجوووووورد وقووووووووع واقعووووووة الموووووووس تاألعمووووووال إداريووووووة أو القانونيوووووووة أو ماديووووووة ضوووووووارة ، فت

و األضووووووووووورار بوووووووووووالمركز القوووووووووووانوني الوووووووووووذاتي أو الحوووووووووووق الشخصوووووووووووي الوووووووووووذاتي المكتسوووووووووووب 
 .الشخصي 

 ثانيا : شروط المصلحة .

مفوووووووواد هووووووووذا الشوووووووورط  أنو مشووووووووروعة : حيووووووووث  تكووووووووون المصوووووووولحة قانونيووووووووة أنيجووووووووب  -1
دعوووووووووى ترتكووووووووز المصووووووولحة باعتبووووووووار شووووووورط لقبووووووووول  أنانووووووووه يجوووووووب  أسووووووواسيقووووووووم علووووووووى 

التعوووووويض إلوووووى حوووووق مشوووووروع بمعنوووووى المطالبوووووة بحوووووق أو مركوووووز قوووووانوني ذاتوووووي و مشوووووروع 
بفعووووول النشووووواط اإلداري الضوووووار بحيوووووث التعوووووويض عنوووووه نتيجوووووة األضووووورار التوووووي أصوووووابته و 

 .2العام اآلدا العام و  إلى قانونية ذاتية مخالفة للقانون والنظام  االستنادال يجوز 

يجووووووووووب أن تكووووووووووون المصووووووووووولحة شخصووووووووووية و مباشوووووووووورة أن يكوووووووووووون صوووووووووواحب مركوووووووووووز  -2
شخصوووووووووي و الوووووووووذاتي المكتسوووووووووب هوووووووووو رافوووووووووع دعووووووووووى يعنوووووووووي أن الحوووووووووق ال القاااااااااانوني :

التعووووووويض أو موووووون يقوووووووم مقامووووووه قووووووانوني مثوووووول : الوكيوووووول و الوصووووووي و القوووووويم ، الحووووووارس 
 المسووووووالة اشووووووتراط أنالقووووووانون الخوووووواص .....إلوووووو  و يقوووووورر و يوووووورى بعووووووض الفقهوووووواء فووووووي 

شوووووورط  ينوووووودمج فووووووي شوووووورط المصوووووولحة الشخصووووووية لقبووووووول الوووووودعوى تجعوووووول شوووووورط الصووووووفة 
 .3ق هذا الشرط في المصلحة لقبول الدعوى المصلحة من خالل توفر و تحق

                                                           

 .  45، ص  السابق بربار عبد الرحمان ، شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، المرجع - 1
 17اإلداريووووووووووة ، مووووووووووذكرة لنيوووووووووول إجووووووووووازة المدرسووووووووووة العليووووووووووا  للقضوووووووووواء ، عوووووووووودد بوحنوووووووووك سوووووووووومية ، يسوووووووووور الوووووووووودعوى -2
 .40،ص  2008/2009،

 علي الشي  ناصر المبارك ، المصلحة في دعوى االلغاء ، مكتب   - 3
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و تكووووووووون هووووووووذه المصوووووووولحة مباشوووووووورة عنوووووووودما يصوووووووويب الضوووووووورر المركووووووووز القووووووووانوني 
 1الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب مباشرة و يؤثر فيه بالضرر مباشرة 

         يجووووووووووووب أن تكووووووووووووون المصوووووووووووولحة حالووووووووووووة قائمووووووووووووة : أي أن يكووووووووووووون صوووووووووووواحب الحووووووووووووق  -3
قائموووووا  أو المركوووووز القوووووانوني الوووووذاتي قووووود وقوووووع عليوووووه بالفعووووول الضووووورر و أن الضووووورر موووووازال

موجووووووووودا ، أمووووووووا إذا كووووووووان الضوووووووورر محووووووووتمال فاألصوووووووول العووووووووام أنووووووووه ال يجوووووووووز للقاضووووووووي 
المخوووووتص أن يقبووووول الوووووودعوى إذا كوووووان الضوووووورر  يووووور قووووووائم و إنموووووا محتموووووول للوقووووووع هووووووذه 

  .2هي الشروط الواجبة توافرها في شرط المصلحة في دعوى التعويض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .47عمار بلغيث ، الوجيز  ي اإلجراءات المدنية ، دار العلوم و النشر و التوزيع ، عنابة ،ص - 1
عاموووووة للمنازعوووووات اإلداريوووووة فوووووي النظوووووام القضوووووائي الجزائوووووري ، المرجوووووع السوووووابق ، ص عموووووار عوايووووودي ، النظريوووووة ال-2

626. 
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 الفرع الثاني : الصفة 

 الصفة .أوال : تعريف 

ترفوووووع الووووودعوى التعوووووويض مووووون صووووواحب المركوووووز  مووووودلول الصوووووفة معنووووواه أنوووووه يجوووووب 
القوووووووانوني الوووووووذاتي أو الحوووووووق الشوووووووخص للمكتسوووووووب شخصوووووووي أو بواسوووووووطة نائبوووووووه ووكيلوووووووه 

بالنسووووووبة لألفووووووراد الموووووودعيين أمووووووا الموووووودعي علوووووويهم فووووووي أو الوصووووووي عليووووووه، هووووووذا  القووووووانوني
ات اإلداريوووووة المختصوووووة فيجوووووب دعووووووى التعوووووويض اإلداريوووووة ، أموووووا للصوووووفة بالنسوووووبة للسووووولط

أن ترفووووووع دعوووووووى التعووووووويض موووووون أو علووووووى السوووووولطات اإلداريووووووة المختصووووووة و التووووووي تموووووول 
الصوووووووفة القانونيوووووووة للتقاضوووووووي باسوووووووم و لحسوووووووا  اإلدارة العاموووووووة و الوظيفوووووووة اإلداريوووووووة فوووووووي 

ية التووووووي ترفووووووع موووووون أو علووووووى الدولووووووة الدولووووووة مثوووووول : الوووووووزراء بالنسووووووبة للوووووودعاوي القضووووووائ
  1بالنسبة للدعاوى التي ترفع على أو من الوالياتالوالة و 

ورإلسووووووواء البلوووووووديات بالنسوووووووبة للووووووودعاوى التوووووووي ترفوووووووع علوووووووى البلوووووووديات و الموووووووديرون 
التوووووي ترفوووووع أو علوووووى  القضوووووائيةالعوووووامون للمؤسسوووووات العاموووووة اإلداريوووووة بالنسوووووبة للووووودعاوى 

بيووووووور فوووووووي تحديووووووود المؤسسوووووووات الهي وووووووات المؤسسوووووووات العاموووووووة اإلداريوووووووة تضوووووووطلع بووووووودور ك
 داريوووووة التوووووي تملوووووك الصوووووفة القانونيوووووة للتقاضوووووي فوووووي المنازعوووووات اإلداريوووووة اإل األشوووووخاصو 
كموووووودعي عليووووووه ، فإنووووووه يجووووووب فووووووي الدولووووووة للتأكوووووود أو التحريوووووور بوجووووووود أو عوووووودم وجووووووود  2

                                                           

 .85، صالسابقمسعود شهيو  ، مبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، المرجع  - 1
امريووووان كريمووووة ، دار القاضووووي اإلداري  فووووي الرقابووووة علووووى القوووورار المنحوووورف عوووون الصووووفة المخصصووووة ، مووووذكرة - 2

الماجسووووتير فووووي العلوووووم القانونيووووة ، كليووووة الحقوووووق و العلوووووم السياسووووية ، جامعووووة  الحوووواج لخضوووور باتنووووة ، لنيوووول شووووهادة 
 . 54، ص  2010/2011
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للصوووووووفة القانونيوووووووة للتقاضوووووووي فوووووووي األشوووووووخاص و الهي وووووووات و المؤسسوووووووات اإلداريوووووووة فوووووووي 
 .دعوى التعويض لمدعي أو المدعي عليها 

 مدلول الصفة . ثانيا :

خالصوووووة القوووووول أن الصوووووفة باختصوووووار هوووووي أن يكوووووون للمووووودعي وضوووووعية مالئموووووة 
بمبووووووادرة الووووووودعوى حيووووووث يكووووووون المركووووووز القوووووووانوني السووووووليم الووووووذي يخووووووول لوووووووه تسوووووومح لووووووه 

 التوجه للقضاء .

 ." 1" الوضعية التي يحتج بها المدعي للقيام بدعواه كما يعرفها البعض بأنها  

 الفرع الثالث : األهلية 

إن الحووووووووديث عوووووووون األهليووووووووة كشوووووووورط مهووووووووم يرفووووووووع دعوووووووووى التعووووووووويض وجووووووووب  أوال 
لمووووووووا كانووووووووت الطبيعووووووووي و أهليووووووووة الشووووووووخص المعنوووووووووي و التمييووووووووز بووووووووين أهليووووووووة الشووووووووخص 

 أحووووووودهما شوووووووخص طبيعوووووووي  إداريوووووووة،في جميوووووووع الحووووووواالت توووووووربط بوووووووين أطووووووورافالمنازعوووووووة 
 . 2التطرق لكليهما  اقتضى،   خر شخص معنوي و 

 أوال : أهلية الشخص الطبيعي 

يشوووووووووترط قانونوووووووووا للممارسوووووووووة حوووووووووق التقاضوووووووووي فوووووووووي الجزائووووووووور بالنسوووووووووبة للشوووووووووخص  
سووووونة كاملوووووة طبقوووووا  19، أي بلو وووووه  فوووووي القوووووانون المووووودني الطبيعوووووي التمتوووووع بسووووون الرشووووود 

العقليوووووة الكفيلوووووة بممارسوووووة مووووون القوووووانون المووووودني ، و كوووووذا التمتوووووع بكامووووول قوووووواه  40للموووووادة 

                                                           

 . 271، ص  السابق مسعود شيهو  ، مبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، المرجع- 1
بعوووووة األولوووووى ، دار هوموووووة ، عموووووار بوضوووووياف ، دعووووووى اإللغووووواء فوووووي القوووووانون اإلجوووووراءات المدنيوووووة و اإلداريوووووة ، ط-2

 .89،ص  2003لنشر و التوزيع ، المحمية ، الجزائر ، 
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حقوقوووووه ، علوووووى ذلوووووك يسوووووتبعد أن يكوووووون طرفوووووا فوووووي الووووودعوى كووووول مووووون المجنوووووون والمعتووووووه 
 . 1والمحجوز عليه 

 ثانيا : أهلية الشخص المعنوي .

 إلووووووىإن األشووووووخاص االعتباريووووووة كثيوووووورة و متعووووووددة و نظوووووورا لكثرتهووووووا تووووووم تقسوووووويمها   
 2 ارية خاصة .صنفين هما : أشخاص اعتبارية عامة ، و أشخاص اعتب

لديووووة و المؤسسووووة العموميووووة هووووي الدولووووة و الواليووووة و الب عامااااة : اعتباريااااةأشااااخا   /أ
اإلداريووووووة موووووون قووووووانون اإلجووووووراءات المدنيووووووة و  828غة اإلداريووووووة و طبقووووووا للمووووووادة ذات الصووووووب

نجووووود أنوووووه قووووود حووووودد أشوووووخاص الموووووؤهلين قانونوووووا لتمثيووووول الهي وووووات العموميوووووة تباعوووووا بحيوووووث 
، و الوووووووالي أن الووووووزير هووووووو الممثووووول لمنازعووووووات الدولوووووة و الوووووووزير معنوووووي حسووووووب القطووووواع 

ي البلووووووودي فووووووووي المنازعووووووووات البلديووووووووة فوووووووي المنازعووووووووات الواليووووووووة ، ورئووووووويس مجلووووووووس الشووووووووعب
غة اإلداريوووووووة و بوووووووالربط بوووووووين الموووووووادة ذات الصوووووووبقوووووووانوني للمؤسسوووووووة العموميوووووووة الممثووووووول الو 

 . 3 09-08من قانون  801

و كوووووووذا الموووووووادة  اإلداريوووووووةوعي  للمحووووووواكم نووووووو التووووووي تتحووووووودث عووووووون االختصووووووواص ال 
بوووووووالنظر  اإلداريوووووووةنجووووووود أن الموووووووادة األولوووووووى التوووووووي تتضووووووومن اختصووووووواص المحووووووواكم   828
الصوووووووووادرة للواليوووووووووة عية القووووووووورارات و فحوووووووووص المشووووووووورو و التفسوووووووووير  اإللغووووووووواءدعووووووووووى  إلوووووووووى

انووووه يووووتم ذكوووور موووون المؤهوووول  إاللمصووووالح  يوووور الممركووووزة للدولووووة علووووى مسووووتوى الواليووووة ، او 

                                                           

 من القانون المدني. 40أنظر المادة -1
 . 273، ص  السابق مسعود بيتهو  ، مبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، المرجع - 2

 1929صووووووووفر  18ر  فووووووووي المتضوووووووومن لقووووووووانون اإلجووووووووراءات المدنيووووووووة و اإلداريووووووووة المووووووووؤ   09-08القووووووووانون رقووووووووم  -3
 21، الجريووووووووودة الرسووووووووومية للجمهوريوووووووووة الجزائريوووووووووة الديمقراطيوووووووووة الشوووووووووعبية ، العووووووووودد  2008فبرايووووووووور  25الموافوووووووووق لوووووووووو 

 . 2008أبريل  23الموافق لو  1929ربيع الثاني  17الصادر بتاري  
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لتمثيوووووول نفسووووووها أمووووووام المحكمووووووة اإلداريووووووة ، لكوووووون األرجووووووح هووووووو أن ممثلهووووووا لتجسوووووويد فووووووي 
 شخص الوالي .

قبوووووول دعووووواوى رفعوووووت  إلوووووى ة للموقوووووف القضووووواء الجزائوووووري  فقووووود ذهوووووبأموووووا بالنسوووووب 
 تنفيذيوووووووة" كمديريوووووووة الشوووووووؤون الدينيوووووووة " ضوووووووم موووووووديرياتف اإلداري عووووووودد مووووووون الغووووووور  أموووووووام

تجووووووووواه اوالصووووووووحة و  يرهووووووووا ،  يوووووووور أن المجلووووووووس الدولوووووووووة فموقفووووووووه يكوووووووواد يكووووووووون ثابتووووووووا 
 .1هو الوالية امتداد لتنظيم كبير  إالالمديريات ، من حيث كونها ليست 

موووووون القووووووانون اإلجووووووراءات المدنيووووووة و اإلداريووووووة أبوووووور  64 يوووووور أنووووووه برجوووووووع للمووووووادة   
عوووودم األهليووووة الخصوووووم  حووووالي إلووووىحوووواالت بطووووالن إجووووراءات التووووي أشووووير فيهووووا بوضوووووح 

 .2انعدام التعويض بالنسبة لممثل الشخصي الطبيعي و المعنوي و 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .89،ص المرجع السابق ،  اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتفي القانون  اإللغاءعمار بوضياف ، دعوى -1

 . 2008فبراير  25المؤر  في  09-08رقم  اإلداريةالمدنية و  الجزاءاتمن قانون  64المادة  إلىأنظر  -2
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حوووووول  مفهووووووم  دعووووووى التعوووووويض  لقووووود خصصووووونا  فوووووي هوووووذا الفصووووول  دراسوووووة    
و اسوووووتنتجنا أن  دعووووووى التعوووووويض  هوووووي  مووووون دعووووواوى  القضووووواء  الكامووووول هوووووذا  موووووا توووووم  

علووووووى تعريووووووف دعوووووووى    اإلجموووووواعالفصوووووول  بوووووور م  موووووون أنووووووه  لووووووم يووووووتم  تناولووووووه  فووووووي هووووووذا
هوووووووذه  الووووووودعوى  االتفووووووواق  عليوووووووه أن توووووووم التعوووووووويض سوووووووواء قضوووووووائيا  أو فقهيوووووووا لكنوووووووه موووووووا 

 تسوووووووومىتتعلووووووووق بووووووووالتعويض  وجبوووووووور  األضوووووووورار  التووووووووي  لحقووووووووت بالمضوووووووورور  و لكووووووووي 
هوووووووي   المعروفوووووووةدعوووووووى  التعوووووووويض البووووووود مووووووون  أن تتسوووووووم  بمجموعووووووة مووووووون الخصوووووووائص 

دعووووووووى قضوووووووائية  و دعووووووووى  قضووووووواء  الكامووووووول  و دعووووووووى  شخصوووووووية ذاتيوووووووة  و دعووووووووى  
بووووووود  مووووووون  أن قضووووووواء  الحقووووووووق  وحتوووووووى  يوووووووتمكن  المضووووووورور مووووووون رفوووووووع  الووووووودعوى  ال

فوووووي هوووووذا  الفصووووول  قمنوووووا  بوووووإبراز الصوووووفة  والمصووووولحة واألهليوووووة  و   تتووووووفر  فيوووووه  شووووورط
مكانوووووووة دعووووووووى التعوووووووويض عووووووون بووووووواقي  الووووووودعاوى اإلداريوووووووة  األخووووووورى  وكوووووووذلك  تميزهوووووووا  

و دعوووووووى الوقووووووف  بإضووووووافة  إلووووووى  عوووووون دعوووووووى اإللغوووووواء و دعوووووووى  فحووووووص  المشووووووروعية
الشوووووووورط القوووووووورار السووووووووابق و كووووووووذا   شووووووووروط هووووووووذه الوووووووودعوى المتمثلووووووووة فووووووووي شوووووووورط الموووووووودة و

 الشروط  المتعلقة  بالعريضة .
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إّن قضوووووووووووواء التعووووووووووووويض عووووووووووووون أعمووووووووووووال اإلدارة الضوووووووووووووارة بوووووووووووواألفراد أو  نظريوووووووووووووة  
معنووووووى أن  ،الخطووووووأ اإلداري المسووووووؤولية اإلداريووووووة  هووووووو فووووووي األصوووووول يتأسووووووس علووووووى فكوووووورة 

قاعوووووودة  عامووووووة فووووووي عموووووول إداري كمصوووووودر مطالبووووووة  الفوووووورد بووووووالتعويض يتمثوووووول أصووووووال و 
األفووووراد األموووور الووووذي يوووودفع   دبأحووووالضوووورر  خوووواط  كووووان هووووو السووووبب المباشوووور فووووي إلحوووواق

 .1لمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة في القضاء اإلداري ل دفر هذا 

 إبوووووووداع القضووووووواء اإلداري الوووووووذي ناإلداريوووووووة  مووووووو القوووووووول أن المسوووووووؤولية كموووووووا يمكووووووون
حقيوووووووق العدالوووووووة بوووووووين الصوووووووالح العوووووووام عمووووووول علوووووووى تقريرهوووووووا و تطووووووووير قواعووووووودها بهووووووودف ت

 .2الصالح الخاص و 

ل فوووووووي دعووووووووى التعوووووووويض صوووووووالف وعليوووووووه سووووووونتناول فوووووووي هوووووووذا الفصووووووول إجوووووووراءات 
و كيفيووووووووة تقوووووووودير التعووووووووويض  ية و كووووووووذلك أسوووووووواس المسووووووووؤولوكووووووووذلك قواعوووووووود التعووووووووويض  و 

 .الرجوع دعوى إمكانية رفع 

 

 

 

  

                                                           

محموووووووود رفعووووووووت عبوووووووود الوهووووووووا  ، القضوووووووواء اإلداري ، الطبعووووووووة األولووووووووى ، منشووووووووورات الحلبووووووووي الحقوقيووووووووة ، لبنووووووووان   -1
 .233ص  2005

النشووووور و  ،طبعوووووة األولوووووى  دار وائووووول للطباعوووووةداري و قضووووواء المظوووووالم الإعووووواد علوووووي حموووووود القيسوووووي ، القضووووواء اإل -2
 .245، ص  1999، عمان 
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 المبحث األول:  قواعد التعويض 

أصووووووبحت اإلدارة مسووووووؤولة عوووووون أعمووووووال الماديووووووة و القانونيووووووة  و مووووووا تحدثووووووه هووووووذه   
لشوووووووخص المتضووووووورر أن يطالوووووووب اإلدارة اتجووووووواه الغيووووووور ، فيحوووووووق   األعموووووووال مووووووون أضووووووورار

هوووووذه المسوووووؤولية  إذا  موووووا كانوووووت  بوووووالتعويض  و لكووووون  قبووووول  ذلوووووك وجوووووب تحديووووود أسووووواس  
سووووونتناول المسوووووؤولية  اإلداريوووووة علوووووى أسووووواس خطوووووأ  أو علوووووى أسووووواس المخووووواطر   حيوووووث 

علوووووى أسووووواس  2فوووووي مطلوووووب األول  مسوووووؤولية إداريوووووة علوووووى أسووووواس خطوووووأ و فوووووي مطلوووووب 
 .1مخاطر 

 األول : المسؤولية اإلدارية على أساس نظرية الخطأالمطلب 

لكووووي يكتموووول هووووذا النوووووع موووون المسووووؤولية اإلداريووووة علووووى أسوووواس الخطووووأ البوووود موووون   
 .2توافر ثالثة أركان  مهمة و هي ، الخطأ،الضرر عالقة السببية 

 الفرع األول: تعريف الخطأ  

ساسووووووا قانونيووووووا أهووووووم ركوووووون فووووووي هووووووذه المسووووووؤولية لكووووووون أنووووووه يقوووووووم فيهووووووا أ هباعتبووووووار 
 .3نتائجها  بءويفسر تحميل ع يبررها 

 

 

                                                           

األولوووووووى  دار الخلدونيوووووووة   لحسووووووون بووووووون شوووووووي   ث ملويوووووووا ، نظوووووووام التعوووووووويض فوووووووي المسوووووووؤولية اإلداريوووووووة الطبعوووووووة  -1
 .05، ص2006التوزيع ، الجزائر ، للنشر و 

 .247اإلداري المظالم ، المرجع السابق ، ص إعاد علي محمود القيسي ، القضاء  -2
دار الخلدونيووووووة للنشوووووور والتوزيووووووع لحسوووووون بوووووون شووووووي   ث موليووووووا ، المسووووووؤولية علووووووى أسوووووواس الخطووووووأ الكتووووووا  األول ، 3

 . 132،ص  2007الجزائر ، 
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 أوال : مفهوم الخطأ شكل عام .

مجهوووووودات كوووووت مهموووووة ذلوووووك لمحووووواوالت و ر لوووووم تعووووورف أ لوووووب التشوووووريعات الخطوووووأ وت  
الفقوووووووه  ومسووووووواعي و اجتهوووووووادات القضووووووواء حيوووووووث عرفوووووووه الفقيوووووووه موووووووازو :" عيوووووووب يشوووووووو  

ة حاطتووووووووه ظوووووووروف خارجيوووووووة  مماثلووووووووأمسووووووولك اإلنسوووووووان ال يأتيوووووووه رجوووووووول عاقووووووول متبصووووووور 
عرفووووه الفقيووووه بالنيووووول بأنووووه " إخووووالل بووووالتزام سووووابق للظووووروف التووووي أحاطووووت المسووووؤول " و 

القووووووانون المووووودني" هوووووو عبوووووارة عوووووون  الفقووووورة الثالثوووووة مووووونموووووون  83" وكوووووذلك عرفتوووووه الموووووادة 
 .1د االضرار " صإهمال ما يجب االمتناع عنه دون ق

 أحدهما موضوعي مادي و ثاني معنوي نفسي  الخطأالفرع الثاني :  عناصر 

 العنصر الموضوعي للخطأ : -1

نونيوووووووووووة أو اإلخوووووووووووالل بااللتزاموووووووووووات  هوووووووووووو اإلخوووووووووووالل بالتزاموووووووووووات و الواجبوووووووووووات القا
 علوووووووى رين أحووووووودهما التعووووووودي شوووووووخصالسوووووووابقة يشووووووومل  بووووووودوره علوووووووى عنصوووووووالواجبوووووووات  و 

و التعوووودي  قوووود يكووووون  مووووا يسووووومى  ،عوووون طريووووق  اإلخووووالل بااللتزاموووووات  غيوووورالاألضوووورار  
كووووووون  مووووووا دون تعموووووود في اإلهمووووووالبالجريمووووووة المدنيووووووة و قوووووود تكووووووون التعوووووودي عوووووون طريووووووق 

بهووووووا خطووووووأ  لاإلخووووووالو الواجبووووووات و التزامووووووات التووووووي بعوووووود  .يعوووووورف بشووووووبه الجوووووورم الموووووودني
يكووووووون معينووووووة ومحووووووددة بالطريقووووووة مباشوووووورة  بواسووووووطة  القووووووانون فووووووي النصوووووووص  خاصووووووة 

مووووا يعينهووووا القووووانون بطريقووووة  يوووور مباشوووورة إتعووووين و توجووووب  أمووووورا معينووووة تعيينووووا دقيقووووا ،و 
، حيووووووث أن كوووووول  حووووووق لشووووووخص  مووووووا األشووووووخاصو ذلووووووك  عوووووون طريووووووق تعيووووووين حقوووووووق 

 عدم االعتداء عليه و المساس به.يقابله  التزام  الكافة من الناس  باحترامه و 

 
                                                           

عمووووووار عوابوووووودي ، عمليووووووة الرقابووووووة القضووووووائية علووووووى اإلدارة العامووووووة فووووووي النظووووووام الجزائووووووري ، ديوووووووان المطبوعووووووات  -1
 .73، 49،ص1982جزائرية ،الجزائر،  ال
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 النفسي المعنوي للخطأ   رالعنص /2

القانونيوووووووة التوووووووي تفووووووورو  علوووووووى إذا كانوووووووت الحقيقوووووووة المقوووووووررة تقيووووووود بوووووووأن القاعووووووودة   
وتفووووووورو بوووووووذلك   األشوووووووخاصهي خاصوووووووة أو تقووووووورر حقوقوووووووا لوووووووبعض نووووووووا مووووووور واأ النووووووواس 

النوووووووواس  إلووووووووىوجووووووووو  التووووووووزام و احتوووووووورام هووووووووذه الحقوووووووووق ، فهووووووووي خطووووووووا  عووووووووام وموجووووووووه 
موووووون   إلووووووىبوووووول هووووووي موجهووووووة فقووووووط  راكاإلدتوووووووافر التمييووووووز و  إلوووووويهمتوجووووووه وتفتوووووورو فووووووي 

تتووووووووووافر فووووووووويهم التمييوووووووووز و اإلدراك فوووووووووي بعوووووووووض االسوووووووووتثناءات و بوووووووووذلك يكوووووووووون الخطوووووووووأ 
 . 1عنصران نفسي و موضوعي  

 : أنواع الخطأ لثثاالفرع ال

  أنواعهناك عدة  

 الخطأ اإليجابي و الخطأ السلبي /1

قانونيووووووة عوووووون طريووووووق هووووووو اإلخووووووالل بااللتزامووووووات و الواجبووووووات ال ياإليجووووووابالخطووووووأ 
 انهوووووووايإتو ينوووووووتج عووووووون  ،نعهوووووووا أو ينهوووووووي عنهوووووووا القوووووووانون يمأفعوووووووال ب اإلتيووووووواناالرتكوووووووا  و 

، وكووووووووذلك األفعووووووووال  اإلداريووووووووةارتكابهووووووووا المسووووووووؤولية الجنائيووووووووة أو المدنيووووووووة أو المسووووووووؤولية و 
سوووووووووور  و األمانووووووووووة كووووووووووالغ  و التووووووووووودليس و ال األخووووووووووالقالمنافيووووووووووة  لقواعوووووووووود الخاط ووووووووووة و 

و التعووووووورو و التحوووووووريض   غضوووووووبالخديعوووووووة التوووووووي تسوووووووتلزم التعوووووووويض و كوووووووذا أفعوووووووال الو 
 .2لآلدا   العامة  ةير و المنافيقبل الغمن على اإلخالل بااللتزامات القانونية 

                                                           

        2007عبوووووووود العزيووووووووز عبوووووووود الموووووووونعم خليفووووووووة ، ركوووووووون الخطووووووووأ فووووووووي للمنازعووووووووات اإلداريووووووووة ، دار الفكوووووووور العربووووووووي  -1
 07ص 

لحسوووووووون بوووووووون  ث موليووووووووا ،دروس فووووووووي المسووووووووؤولية اإلداريووووووووة ،الكتووووووووا  األول ، دار الخلدونيووووووووة للنشوووووووور و التوزيووووووووع  -2
 .28،ص 2007الجزائر ، 
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ل االمتنوووووواع أو التوووووورك علووووووى فهووووووو ال يتحقووووووق  إال حيووووووث يوووووود ألسووووووالبيأمووووووا الخطووووووأ 
و احتيوووواط موووون طوووورف  المكلووووف  بحكووووم القووووانون أو االتفوووواق  بوووودفع الضوووورر  زعوووودم تحوووور 

 الذي حصل .

 لعمدي و خطأ اإلهمال االخطأ  /2

د صووووووووبق الخطووووووووأ العموووووووود  هووووووووو اإلخووووووووالل بواجووووووووب  أو التووووووووزام  قووووووووانوني  مقتوووووووورف   
فعوووول  أو امتنوووواع  عوووون   اثنووووينيحتوووووي علووووى عنصوووورين  ألعمووووديلخطووووأ  األضوووورار بووووالغير

 اإلضوووووراربوووووااللتزام  أو واجوووووب قوووووانوني سوووووابقا  وعنصووووور  قصووووود ونيوووووة  لإخوووووالفعووووول يعووووود 
  اإلدارةا بمجوووووورد اتجوووووواه أحووووووداث الضوووووورر فيعتبوووووور الخطووووووأ عموووووودي إلووووووىأي  اتجوووووواه  اإلدارة  

بواجوووووووب قوووووووانوني سوووووووابقا   إخووووووواللفهوووووووو  اإلهموووووووالالضووووووورر ،أموووووووا الخطوووووووأ    إحوووووووداث إلوووووووى
 .اإلخالل دون قصد األضرار بالغير مقترف باإلدراك  المدخل لهذا

 .1سير يلواالخطأ الخطأ الجسيم و  /3

 يقوووووووع  مووووووون  الشوووووووخص قليووووووول  الوووووووذكاء الخطوووووووأ الجسووووووويم  هوووووووو الخطوووووووأ  الوووووووذي  ال
ر النووووواس  يرتكبوووووه  بحسووووون  نيوووووة  أكثوووووالعنايوووووة  يوووووراد  بالخطوووووأ  الجسووووويم  ذلوووووك  الوووووذي  ال و 

علوووووووى عووووووودم  االسوووووووتقامة  و يبقوووووووى   ال و األضووووووورار بووووووواوة  فهوووووووو  ينطووووووووي علوووووووى قصووووووود 
  اليسووووووويرتحديووووووود  مفهوموووووووه   تحوووووووت  رقابوووووووة  قضووووووواء محكموووووووة  الووووووونقض ،  أموووووووا الخطوووووووأ  

 فهو   ير  ذلك .

 

 

                                                           

بوحمبيووووووودة  عطوووووووا ا ، الووووووووجيز فوووووووي القضووووووواء اإلداري  تنظووووووويم  عمووووووول و اختصووووووواص ، دار هوموووووووة ، الطبعوووووووة  - 1
 .268،ص 2013الثانية الجزائر، 
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 الجنائي :  أالخطاء المدني  و الخط /4 

مووووا تكلفووووة  ملووووم يكوووون  بووووأي التووووزام قووووانوني و لووووو  اإلخوووواللالخطووووأ  الموووودني  هووووو     
أمووووووا الخطووووووأ الجنووووووائي الووووووذي يكووووووون  ركوووووون موووووون أركووووووان  المسووووووؤولية  قوووووووانين  العقوبووووووات  

بواجووووووب أو التووووووزام  قووووووانوني  تفرضووووووه أو تقوووووورره  قواعوووووود   اإلخوووووواللالجنائيووووووة  فهووووووو  ذلووووووك 
 قانون العقوبات ببعض خاص.ال

 ألمرفقيالخطأ الشخصي و الخطأ اإلداري  -5

الشخصوووووووووي هوووووووووو الخطوووووووووأ الوووووووووذي  يقترفوووووووووه  و يرتكبوووووووووه  موظوووووووووف العوووووووووام   أالخطووووووووو 
أو الووووووووظيفي  فهوووووووو  لمصووووووولحيأوواجبوووووووات  قانونيوووووووة  أموووووووا الخطوووووووأ    تلتزاموووووووابا  إخوووووووالل

أمووووووا الخطووووووأ ألمصوووووولحي  وواجبووووووات  قانونيووووووة    لتزاموووووواتبا إخوووووواللي يشووووووكل  الخطووووووأ  الووووووذ
 اإلهموووووالة  عووووون طريوووووق  التقصوووووير  و بقسووووواأو الووووووظيفي  فهوووووو خطوووووأ إخوووووالل بااللتزاموووووات 

يكوووووووون بعقووووووود  المسوووووووؤولية اإلداريوووووووة و  يقووووووويم المرفوووووووق ذاتوووووووه و  إلوووووووىالوووووووذي ينسوووووووب  ويسوووووووند 
ذات  بالفصووووول و النظووووور فيهوووووا لجهوووووة القضووووواء اإلداري فوووووي نظوووووم القانونيوووووة  االختصووووواص

 .1 اإلداري ظام القضائي الن

 

 

 

 

 
                                                           

          2009احموووووووود محيووووووووو، المنازعووووووووات اإلداريووووووووة  ، ديوووووووووان المطبوعووووووووات الجامعيووووووووة،  الطبعووووووووة السووووووووابعة، الجزائوووووووور  - 1
 .215-214ص 
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   ألمرفقياإلداري  الفرع  الرابع : التمييز الخطأ الشخصي و الخطأ

موووووووووون األهميووووووووووة  بمكووووووووووان  تحديوووووووووود  معيووووووووووار واضووووووووووح  للتفرقووووووووووة  بووووووووووين  الخطووووووووووأ   
 و الخطأ  الشخصي ألهمية النتائج  المترتبة على هذه التفرقة. ألمرفقي

 معيار النزوات شخصية  :أوال

يووووووور  و مضووووووومونه  أن يدى  الفقيوووووووه الفرنسوووووووي  الفر ر  و نوووووووهوووووووو أو معيوووووووار  ظهووووووو  
الخطوووووووووأ  يكوووووووووون شخصووووووووويا  اذا كوووووووووان  يعبووووووووور عووووووووون النوووووووووزوات الشخصووووووووويات  لإلنسوووووووووان 

علوووووى  و   .أو  هوائوووووه و عووووودم  تبصوووووره هبضوووووعف  اإلنسوووووان،أي  الكشوووووف عووووون  (الموظوووووف)
لوووووووم  يكووووووون  مطبوعوووووووا  بطوووووووابع  اإذ اإلدارةالعكوووووووس  يكوووووووون الخطوووووووأ مرفقيوووووووا  تسوووووووأل عنوووووووه 

بوووووووور م  الوضوووووووووح  وا  ، و ن موظووووووووف عرضووووووووه للخطووووووووأ أو الصووووووووعوووووووو ينبوووووووو  شخصووووووووي و 
عاد حالوووووة باسوووووت إلوووووىالظووووواهري لهوووووذا المعيوووووار إال انوووووه منتقووووود مووووون حيوووووث أن تطبقوووووه يوووووؤدي 

  أحكووووام  إليووووهالخطووووأ الجسوووويم فووووي نطوووواق  الخطووووأ الشخصووووي ، وهووووذا يخووووالف  مووووا تووووذهب 
 .1مجلس الدولة   اإلداري القضاء  

 ثانيا :  معيار الغاية 

الموظوووووووف  مووووووون تصووووووورفه الخووووووواط  و قووووووود  نوووووووادى  سوووووووتهدفها  يأي الغايوووووووة التوووووووي  
فوووووووووإذا كوووووووووان الموظوووووووووف  قووووووووود تصووووووووورف   ( DUGUITالمعيوووووووووار العميووووووووود  ) ديجوووووووووي  بهوووووووووذا

صووووووالح العووووووام ، فووووووإّن  خطووووووأه  فووووووي هووووووذا  و ال  اإلدارةة  لتحقيووووووق  أ ووووووراو  بحسوووووون  نيوووووو
  اإلدارةتسوووووووأل عنوووووووه     إنموووووووامرفقيوووووووا  ال يسوووووووأل  عنوووووووه  ماليوووووووا  و  الشوووووووأن  يعتبووووووور  خطوووووووأ 

كوووووووس  إذا  كوووووووان  الموظوووووووف  قووووووود  تصووووووورف  لتحقيوووووووق  أ وووووووراو شخصوووووووية  علوووووووى   العو 
                                                           

 .  237، القضاء  اإلداري ، المرجع السابق ، ص محمد رفعت  عبد الوها  -1
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  اإلداري ق  القضوووووواء  بووووووقوووووود  طو مسووووووؤولية  التعووووووويض عنووووووه  يتحموووووول  الموظووووووف  وحوووووودة 
مثوووول  حكوووووم  مجلووووس الدولووووة   فووووي قضوووووية    أحكامووووهالفرنسووووي  هووووذا المعيووووار فوووووي بعووووض 

mermaun  -zim   1 1903فبراير  27بتاري. 

 ثالثا:  معيار جسامة الخطأ  

أسووووووهم  الفقيووووووه  جيووووووز  وفقووووووا  لهووووووذا ر علووووووى و بعووووووض  الفقهوووووواء بووووووه و قوووووود  نووووووادى    
المعيووووووووار  يعتبووووووووور الخطوووووووووأ  مرفقيوووووووووا إذا كوووووووووان  مووووووووون األخطووووووووواء  العاديوووووووووة أو  المخووووووووواطر  

هووووووا الموظووووووف فووووووي قيامووووووه بواجبووووووات وظيفتووووووه ، وعلووووووى  العكووووووس  ليتعوووووورو  العاديووووووة التووووووي
كووووووان  جسوووووويما يتعوووووودى  نطوووووواق  األخطوووووواء  العووووووادي ولكوووووون  يكووووووون  الخطووووووأ  شخصوووووويا إذا

يمكووووووووون أن تعتبووووووووور    األخطووووووووواءبعوووووووووض  أنيعيوووووووووب هوووووووووذا المعيوووووووووار مووووووووون الناحيوووووووووة أولوووووووووى  
اجبووووووات  الوظيفووووووة ال عووووون  و صووووووإذا كوووووان  منف شخصوووووية  ر ووووووم  عووووودم  جسووووووامتها و ذلووووووك

 جسامته  في بعض  الحاالت . منكون الخطأ  مرفقيا  بر م يومن ناحية  قد 

 عيار االنفصال عن الوظيفة مبعا :ار 

)هوريوووووووو( وطبقوووووووا لهوووووووذا المعيوووووووار  يكوووووووون  الخطوووووووأ   العميووووووودوقووووووود أخوووووووذ بهوووووووا المعيوووووووار 
العكووووووووس ، وعلووووووووى   مرفقيووووووووا إذا كووووووووان  يوووووووودخل فووووووووي نطوووووووواق أعمووووووووال وواجبووووووووات  الوظيفووووووووة

لوووووووه   الموظوووووووف  إذا  أمكووووووون  فعووووووول  الخطوووووووأ واجبوووووووات  ويكوووووووون الخطوووووووأ  شخصووووووويا  يتحم
يشووووطب اسووووم احموووود  البلوووودي   رئوووويس  مجلووووسيقوووووم  علووووى ذلووووك  أن كمثووووال  الوظيفووووة  و

، وهوووووووذا   شوووووووهر  إفالسوووووووهبالنووووووواخبين  ألنوووووووه  قووووووود  صووووووودر  حكوووووووم   التجوووووووار  مووووووون جووووووودول
العموووووول  فووووووي ذاتووووووه  يتصووووووول  بواجبووووووات  رئوووووويس المجلوووووووس  البلوووووودي  ،أو رئوووووويس مجلوووووووس  

بووووووول قوووووووام  لوووووووم  يكتوووووووف بوووووووذلك  رئووووووويس البلديوووووووة ، ولكووووووون   لوووووووو تصوووووووورنا  أن هوووووووذا  البلديوووووووة
شووووووووارعها  مموووووووا  اإلفوووووووالس  واإلعوووووووالن عنهوووووووا  فوووووووي طرقوووووووات  القريوووووووة  و   بنشووووووور  واقعوووووووة

                                                           

 . 247إعاد علي حمود القيسي ، القضاء  اإلداري  ، المرجع السابق،ص -1
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يرتكووووووووب  خطووووووووأ  بووووووووذلك  التصوووووووورف    البلديووووووووةسوووووووومعة  هووووووووذا التوووووووواجر   إسوووووووواءةيسووووووووبب  
 .بلديةبواجبات  وظيفة  ال  لهشخصيات  ال عالقة  

أ الشخصووووووي  الخطوووووو  إطوووووواريووووووار  أنووووووه  يسووووووتبعد  موووووون ولكوووووون  يصووووووعب  هووووووذا  المع 
 حتووووووى  و لووووووو كانووووووت  أخطوووووواء  جسوووووويمة   المتصوووووولة  بواجبووووووات  الوظيفووووووةكوووووول األخطوووووواء  
  أحكووووووواملووووووودائرة  الخطووووووأ  الشخصوووووووي  ال تتوافووووووق  عليوووووووه    اشوووووووديد ضووووووييقاهووووووذا  يمثووووووول  ت

 .1 اإلداري القضاء 

األكثووووووور  أهميوووووووة  و التوووووووي ظهووووووورت  فوووووووي الفقوووووووه    األربعوووووووةتلوووووووك هوووووووي المعوووووووايير    
، كموووووا  ال حظنوووووا مووووون   ألمرفقووووويللتفرقوووووة  بوووووين  الخطوووووأ  الشخصوووووي  و الخطوووووأ   اإلداري 

استعراضووووها  كوووول معيووووار  منهووووا  منظووووورا ،إليووووه  فووووي ذاتووووه  لوووويس  كافيووووا  وحوووودة  لتجديوووود  
 .2هذه التفرقة  على النحو الدقيق 

ماااان فكاااارة  التفرقااااة  بااااين  الخطااااأ  الشخصااااي و الخطااااأ   القااااانون اإلداري موقااااف * 
  اري ألمرفقي اإلد

ي التوووووووو  اإلداريووووووووةضوووووووووعية  المسووووووووؤولية  لقوووووووود سووووووووبق تقريوووووووور  بووووووووأن  القواعوووووووود  المو 
كانوووووووت  و مازالوووووووت  تطبيوووووووق  فوووووووي فرنسوووووووا  قووووووود  امتووووووود  تطبيقهوووووووا  فوووووووي الجزائووووووور  موووووووع  
امتوووووووداد  االحووووووووتالل  و النفوووووووووذ الفرنسووووووووي قبووووووول  اسووووووووتعادة  سوووووووويادة الوطنيووووووووة  الجزائريووووووووة  

ديسوووومبر  عووووام   31ل بقوووووة القووووانون فووووي القواعوووود  قوووود طبقووووت بعوووود االسووووتقهووووذه   أنكمووووا 
ين  السووووووابقة مووووووا لووووووم تكوووووون  مخالفووووووة  سووووووريان القوووووووان  امتوووووودادالووووووذي  نووووووص علووووووى  1962

لووووووم  تكوووووون تحموووووول  فووووووي طياتهووووووا مظوووووواهر التمييووووووز  العنصووووووري   للسوووووويادة  الوطنيووووووة و مووووووا
                                                           

خطووووووووأ (،دار الخلدونيووووووووة  للنشوووووووور  لحسوووووووون بوووووووون شووووووووي   ث موليووووووووا ،دروس  فووووووووي المسووووووووؤولية ) المسووووووووؤولية بوووووووودون  -1
 .07،ص 2007، األولىالتوزيع ،الجزء الثاني، الطبعة و 
بووووون شوووووي   ث ملويوووووا،  دروس فوووووي المسوووووؤولية اإلداريوووووة  بووووودون  خطوووووأ   الجوووووزء الثووووواني ، دار الخلدونيوووووة    لحسووووون -2

 . 7،ص  2007، 1للنشر و التوزيع ، القبة الجزائر ، ط
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ر وووووم  صووووودور  العديووووود  مووووون القووووووانين و النصووووووص  التشوووووريعية الوطنيوووووة  التوووووي حلوووووت و 
  اإلداريوووووووووةفوووووووووي نطووووووووواق المسوووووووووؤولية  الفرنسوووووووووية  فوووووووووإّن   األحكووووووووواممحووووووووول التشوووووووووريعات و 

المبووووووادئ التووووووي اقرهووووووا  مجلووووووس الدولووووووة  الفرنسووووووي تطبووووووق فووووووي واعوووووود و مازالووووووت  ا لووووووب الق
الخطوووووووووأ  قوووووووووة الشوووووووووهيرة  بوووووووووين الخطوووووووووأ  الشخصوووووووووي و ومنهوووووووووا  التفر   اآلنالجزائووووووووور حتوووووووووى 

فووووووي الجزائوووووور   األعلووووووىبمجلووووووس القضووووووائي  اإلداريووووووةالغرفووووووة  أصوووووودرتهكووووووذا   لمرفقوووووويا
توالوووووت   يقووووورر هوووووذه التفرقوووووة ، لقووووود  1971جويليوووووة عوووووام  9العاصووووومة  حكموووووا  بتووووواري   

  القواعووووووووووودالجزائوووووووووووري  فوووووووووووي هوووووووووووذا  النطووووووووووواق  مطبقوووووووووووا ذات  اإلداري القضووووووووووواء  أحكوووووووووووام
 الفرنسي . اإلداري المعايير  التي يطبقها  القضاء و 

يرة  فوووووووووي العديووووووووود  مووووووووون هوووووووووذه  التفرقوووووووووة الشوووووووووه ي لمشووووووووورع الجزائووووووووور ولقوووووووود  تبنوووووووووى ا
مووووووون القوووووووانون   17فوووووووي الموووووووادة و هكوووووووذا نوووووووص  . أصووووووودرهاالتشوووووووريعات الوطنيوووووووة  التوووووووي 

د موووووا وعنووووو 1العوووووام  للوظيفوووووة العموميوووووة  الجزائريوووووة علوووووى هوووووذه  التفرقوووووة مقوووووررا  األساسوووووي
          اإلدارةفيجووووووووب علووووووووى   ،مصوووووووولحيا  الرتكابووووووووهيالحووووووووق  الموظووووووووف  موووووووون طوووووووورف  الغيوووووووور 

            تحميووووووه موووووون العقوبووووووات المدنيووووووة  أنهووووووذا الموظووووووف  أو  الهي ووووووة  العموميووووووة التووووووي يتبعهووووووا
يكوووووووون الخطوووووووأ  الشخصوووووووي الخوووووووارج   أنالمتخوووووووذة  ضوووووووده شووووووورط (  المدنيوووووووة ) المسوووووووؤولية

، هوووووذه  النصووووووص واضوووووحة علوووووى اعتنووووواق  إليوووووهمنسوووووو   غيووووورالعووووون ممارسوووووة مهاموووووه  
المشووووورع الجزائوووووري  لفكووووورة  التفرقوووووة  بوووووين  الخطوووووأ الشخصوووووي  للموظوووووف  العوووووام المرتوووووب  

 .2اصة و المولد  لمسؤولية الشخصية في ذمة مالية  الخ

 
                                                           

بوووون يوسوووووف محمد،المسووووؤولية  اإلداريوووووة  فوووووي ظوووول التشوووووريع الجزائووووري ، موووووذكرة  لنيووووول  شووووهادة الماسوووووتر، القوووووانون  -1
، ص 2015-2014ق و العلوووووووم السياسووووووية ، جامعووووووة عبوووووود الحميوووووود بوووووون بووووووادس ، مسووووووتغانم  ، العووووووام ، كليووووووة الحقووووووو 

48 . 
ا  ، الووووووووجيز فوووووووي القضووووووواء اإلداري  تنظووووووويم  عمووووووول واختصووووووواص،   المرجوووووووع السوووووووابق ، ص  بوحميووووووودة عطوووووووا -2

288. 
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  ألمرفقيمزايا فكرة التفرقة بين الخطأ  الشخصي و الخطأ * 

  ألمرفقوووووووويالخطووووووووأ كوووووووورة التفرقووووووووة بووووووووين  الخطووووووووأ الشخصووووووووي و مزايووووووووا ف  أهوووووووومموووووووون  
 ما يلي :  اإلداري 

  ألمرفقوووووووي  اإلداري خطوووووووأ الن  التفرقوووووووة  بوووووووين  الخطوووووووأ الشخصوووووووي و فضوووووووال  عووووووون كوووووووو  /1
ظووووووام  الوووووونظم القضووووووائية  التووووووي  تطبووووووق  نديوووووود االختصوووووواص  القضووووووائي  فووووووي حمعيووووووار الت

بووووووووووالنظر   اإلداري ، حيووووووووووث  تخووووووووووتص جهووووووووووات  القضوووووووووواء  القضوووووووووواء و القووووووووووانون   ازدواج
  اإلداري المنعقووووووودة  علوووووووى الخطوووووووأ   اإلداريوووووووةالفصووووووول دعووووووووى التعوووووووويض  و المسوووووووؤولية  و 

الفصووووووول  فوووووووي دعووووووووى ، بينموووووووا تخوووووووتص جهوووووووات القضووووووواء العوووووووادي  بوووووووالنظر  و  ألمرفقوووووووي
 .1للموظف العام الخطأ  الشخص  أساسالمسؤولية و التعويض المنعقدة على 

 (الووووووووظيفي )ألمصووووووولحيأ  الشخصوووووووي و الخطوووووووأ فكووووووورة التفرقوووووووة  بوووووووين الخطووووووو أنكموووووووا  /2
يوووووة  ترموووووي قووووودم تفسووووويرا مقبووووووال ليتحمووووول المسوووووؤولية عووووون التعوووووويض  فهوووووي صووووويا ة  قانون

 األعموووووالعبووووو  التعوووووويض عووووون  تحمليهووووواو   اإلدارةسوووووؤولية متحقيوووووق فكووووورة العدالوووووة ب إلوووووى
العوووووواديين  أضوووووورار  التووووووي يؤديهووووووا لهووووووا موظفهووووووا و التووووووي تسووووووبب للغيوووووور موووووون  األشووووووخاص

أو وظيفيوووووة حسوووووب المعيوووووار و الحلوووووول   مصووووولحيه األخطووووواء هوووووذهفوووووي أن  ،تجووووود سوووووندها 
المعتمووووووووودة و المتبنيوووووووووة ، وكوووووووووذا  قيوووووووووام مسوووووووووؤولية   الموظوووووووووف العوووووووووام الشخصوووووووووية  تجووووووووود 

 .2في الخطأ  الشخصي  الذي  ارتكبه   أساسهامبررها و 

                                                           

المرجووووووع السووووووابق ،ص عمووووووار عوابوووووودي ، عمليووووووة الرقابووووووة القضووووووائية علووووووى اإلدارة العامووووووة فووووووي نظووووووام الجزائووووووري ،  -1
80. 
عموووووووووار عوابووووووووودي  ، عمليوووووووووة  الرقابوووووووووة القضوووووووووائية  فوووووووووي اإلدارة  العاموووووووووة  فوووووووووي النظوووووووووام الجزائوووووووووري ، المرجوووووووووع  -2

 .80ص ،السبق
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وتربيووووووووووة  الشووووووووووعور   إنموووووووووواء إلووووووووووىإّن هووووووووووذه  التفرقووووووووووة  تووووووووووؤدي كمووووووووووا  سووووووووووبق البيووووووووووان  /3
و يووووووونقص  لوووووووديهم   سوووووووبب أو ألخووووووور يضوووووووعفبالمسوووووووؤولية  لووووووودى  المووووووووظفين  الوووووووذين  ل

 الوالء  السياسي ، والروح  الوطنية .الضمير المهني والنقاء األخالقي  و 

بووووووووووادئ  و أهوووووووووووداف  فلسوووووووووووفة التووووووووووودخل   أن اإلدارة  تحوووووووووووت  توووووووووووأثير  موالسوووووووووويما  و 
فووووووول مووووووون  االنظوووووووام  االشوووووووتراكي  ، أصوووووووبحت  هوووووووذه  اإلدارات  تشوووووووغل  و توظيوووووووف  جحو 

  اإلداريووووووةرقابتهووووووا  الذاتيووووووة فووووووي طوووووورق ووسووووووائل الرقابووووووة  لعرقوووووواألموووووور الووووووذي يالموووووووظفين 
تيجوووووة ألسوووووبا  و الظوووووروف السياسوووووية موووووا ن  إداري الذاتيوووووة التوووووي قووووود توحووووود  فوووووي نظوووووام  

لقنووووووووا  جهووووووووازا  خلقوووووووود  .  "االقتصووووووووادية  المحيطووووووووة بهوووووووا النظووووووووامو  الفكريووووووووةواالجتماعيوووووووة  و 
اقتصووووووادية و اجتماعيووووووة وثقافيووووووة  لمراقبووووووة ذلووووووك  الجهوووووواز  و كوووووول   مشوووووواريع  ضووووووخما  و 

يسووووووتحيل أن تكووووووون  البوووووود موووووون توووووووفير رقابووووووة شووووووعبية  منظمووووووة ألنووووووه  األخوووووورى القطاعووووووات 
 .1ا من المراقبين "جيشضعنا و لو  حتىالمراقبة كاملة 

          موووووون  المرسوووووووم  رقووووووم  11كمووووووا أكوووووود المشوووووورع  الفرنسووووووي علووووووى ذلووووووك فووووووي المووووووادة  
فوووووونص بعوووووود  التعووووووديل  علووووووى انووووووه "  1959فبرايوووووور  عووووووام  4الصووووووادر  فووووووي  244 -59
علوووووووى الووووووودعوى  مرفوعوووووووة مووووووون الغيووووووور  عووووووون  الخطوووووووأ  بنووووووواءا سووووووو ل  الموظوووووووف   موووووووا إذا

، ولوووووم  يرفوووووع  التنوووووازع  ،فوووووإّن  الهي وووووة  فوووووي الحووووودود  التوووووي  ال يكوووووون  منسووووووبا    ألمرفقوووووي
ال  عووووووون الوظيفوووووووة  ، تكوووووووون  ملزموووووووة  صووووووواالنففيووووووا  للموظوووووووف  خطوووووووأ  شخصوووووووي  قابووووووول 

 بتغطية  الموظف  التابع  لها  بدفع  المباله المحكوم  عليه  بها".

لغووووووة بالنسووووووبة  لحسوووووون  سووووووير الوظيفووووووة  اهووووووذه  التفرقووووووة لهووووووا  أهميتهووووووا الب أنكمووووووا  
التفرقووووووووة بووووووووين  الخطووووووووأين الشخصووووووووي   مها موووووووون حيووووووووث فكوووووووورةوانتظامهووووووووا وتقوووووووودالعامووووووووة 

                                                           

، الجريوووووودة  1973جوووووووان  19فقوووووورة موووووون خطووووووا  رئوووووويس الدولووووووة الجزائريووووووة الوووووورئيس هووووووواري بوموووووودين  فووووووي يوووووووم  -1
 22974الشعب، العدد 
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ومناسوووووووووب  للوظيفوووووووووة    الالئوووووووووقأو الووووووووووظيفي  تهيووووووووو  الجوووووووووو  الووووووووودينامكي   ألمصووووووووولحيو 
ت  وظيفيوووووووووة  هوووووووووو يباشووووووووور  مهووووووووام و خووووووووودما،إذا أن إدراك  الموظوووووووووف  العووووووووام و  العامووووووووة 

 الوظيفية. مسؤوليته  عن الخطأ  المرفقية  العامة  بعد
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 نظرية المخاطر  أساسعلى   اإلداريةالمطلب الثاني :  المسؤولية  

تسووووووند  نظريوووووووة   المخوووووواطر  أو تحمووووووول التبعيوووووووة  كأسوووووواس  المسوووووووؤولية  اإلداريوووووووة  
مبووووودأ  م  و غر بوووووال  غووووونماجتماعيوووووة ومنهوووووا  مبووووودأ  الة  و إلوووووى  خلفيوووووات  قانونيوووووة  و دسوووووتوري

و كوووووووذلك  ال تنسوووووووى  أيضوووووووا لهوووووووا    ةالتضوووووووامن  االجتمووووووواعي  و مبووووووودأ العدالوووووووة  المجووووووورد
أركووووووووان  البوووووووود  منهووووووووا  و هووووووووي ضوووووووورر  و عالقووووووووة السووووووووببية  بووووووووين الضوووووووورر  و أعمووووووووال  

 .1نشاطات السلطة  اإلدارية و سنوضح  وتقوم  بتحديد  مضامينها  

 المخاطر  أساسعلى   اإلداريةمفهوم  المسؤولية  الفرع األول :

  أسووووووواسعلووووووى   داريوووووووةاإلفوووووووي المسووووووؤولية   أنلفقهووووووواء علووووووى لقوووووود اجموووووووع ا لووووووب ا 
 أسوووووووواستقوووووووووم علووووووووى   أنهوووووووواو   اإلثبووووووووات بوووووووو نظريووووووووة  المخوووووووواطر  تجنووووووووب الموووووووودعي  ع

ركنيووووووووين  همووووووووا الضوووووووورر و العالقووووووووة  السووووووووببية  و يشوووووووورط فووووووووي الضوووووووورر  حتووووووووى تقوووووووووم  
علوووووى فووووورد ب ينصووووو  أنيكوووووون خووووواص أي  أننظريوووووة المخووووواطر  أساسووووواالمسوووووؤولية علوووووى 

 يووووور يكوووووون  المضووووورور  و  أنكموووووا يجوووووب  بووووودواتهممعينوووووين   أفووووورادعلوووووى  أومعوووووين بذاتوووووه 
 .2عادي 

 

 

 

 
                                                           

 .283لقانوني   للمسؤولية  اإلدارية على أساس الخطأ  ، مرجع السابق ص كفيف لحسن ، النظام  ا -1
 .16حمي  ،صفية ، الضرر القابل للتعويض في المسؤولية اإلدارية  ، المرجع السابق ،ص  -2
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 الفرع الثاني :أسس نظرية المخاطر 

 م غر بال غنمأوال :  مبدأ ال 

تقوووووووووم  األعبوووووووواءأي مبوووووووودأ االرتبوووووووواط بووووووووين المنووووووووافع  و  مغر بووووووووال غوووووووونمالإن  قاعوووووووودة 
، ذلوووووك أن منطلوووووق هوووووذه القاعووووودة  التبعووووووقانونيوووووا  النظريوووووة المخووووواطر  أو تحمووووول   أساسوووووا

  األعمووووووالم موووووون غو الموووووون علووووووى الجماعووووووة التووووووي تعووووووود  عليهووووووا المنووووووافع و الفوائوووووود  حووووووتمي
العاموووووووة  تحقيقوووووووا  و انجوووووووازا   اإلداريوووووووةالتوووووووي تقووووووووم  بهوووووووا السووووووولطة  ،اإلداريوووووووةالنشوووووووطات و 

  األشوووووووووخاصالغيووووووووور مووووووووون    أضووووووووورارالصوووووووووالح  الجماعوووووووووة  العاموووووووووة  و التوووووووووي سوووووووووببت  
و الثموووووار   غووووونمفوووووي مقابووووول  المة العاموووووتحمووووول  الجماعوووووة    حوووووتمماألفوووووراد يجعووووول  مووووون الو 

الضووووووووارة ، يجووووووووب   اإلداريووووووووة األعمووووووووالو الفوائووووووود  التووووووووي جنتهووووووووا و عووووووووادت  عليهووووووووا مووووووون 
دفووووووع  التعووووووويض للمضوووووورور   بوووووو بوووووول  ذلووووووك أن تتحموووووول فووووووي النهايووووووة  ععليهووووووا فووووووي مقا

باسوووووووم  الجماعوووووووة  ولوووووووة  تدفعوووووووه  الد أنذلوووووووك  عووووووون طريوووووووق  التعوووووووويض الوووووووذي  يجوووووووب  و 
مجموووووع  الضووووورائب  والرسوووووم  التوووووي امووووة   التووووي تتكوووووون  موووون العامووووة  موووون الخزينوووووة  الع

لعاموووووووووة   هوووووووووي ذموووووووووة  هوووووووووذه الجماعوووووووووة  أي أن الخزينوووووووووة  ا  أفوووووووووراددفعها  و يقووووووووودمها  يووووووووو
يجب علوووووى الدولوووووة الممثلووووووة هوووووذه الجماعوووووة  العاموووووة أن تتحمووووول  فيهووووووا  ،الجماعوووووة الماليوووووة

 .1مسؤولية  بنتائج  مغانمها 

عليهووووووا  موووووون األعمووووووال  اإلداريووووووة  الضووووووارة ،  يجووووووب  عليهووووووا  فووووووي مقابوووووول  بووووووذلك 
أن تتحمووووووول  فوووووووي النهايوووووووة عبووووووو   دفوووووووع  التعوووووووويض  للمضووووووورور  وذلوووووووك  عووووووون  طريوووووووق  
التعووووووويض  الووووووذي  يجووووووب أن تدفعووووووه  الدولووووووة  باسووووووم  الجماعووووووة  العامووووووة  موووووون الخزينووووووة  

ي  يووووودفعها  و يقووووودمها  العاموووووة  التوووووي  تتكوووووون  مووووون مجمووووووع  الضووووورائب  و الرسووووووم  التووووو

                                                           

سوووووووعاد الشووووووورقاوي ، رقابوووووووة  القضووووووواء  علوووووووى مشوووووووروعية  أعموووووووال الضوووووووبط  اإلداري ، القووووووواهرة  جامعوووووووة  القووووووواهرة   -1
 .105، ص  1973ق  العلوم  اإلدارية  كلية  الحقو 
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أفوووووراد  هوووووذه  الجماعوووووة  أي  أن الخزينوووووة  العاموووووة هوووووي  ذموووووة  الجماعوووووة  الماليوووووة  يجوووووب  
علوووووى الدولوووووة  الممثلوووووة  هوووووذه  الجماعوووووة  العاموووووة  أن  تتحمووووول  فيهوووووا مسوووووؤولية   بنتوووووائج  

 مغانمها 

 ثانيا : مبدأ التضامن االجتماعي 

يحركووووووه  و يقوووووووده   مووووووع  الووووووذي  ي فووووووي المجتكمووووووا أن مبوووووودأ التضووووووامن  االجتموووووواع  
الضووووووووووومير الجمووووووووووواعي  يسوووووووووووتوجب  ويحوووووووووووتم  الجماعوووووووووووة  أن ترفوووووووووووع  وتووووووووووودفع الضووووووووووورر 

العاموووووة  بوووووالتعويض الوووووذي يجوووووب   يوووووةالحماالوووووذي  يتسوووووبب ألحووووود أعضوووووائها  االسوووووتثنائي 
 الجماعوووووة  العاموووووة  أعضووووواءمووووون مووووون الخزينوووووة العاموووووة  للمضووووورور  و ،أن  تدفعوووووه الدولوووووة 

كموووووووووا أن ة  ممثلوووووووووة و أداة هوووووووووذه الجماعوووووووووة  و تجسووووووووويد  علوووووووووى اعتبوووووووووار أن هوووووووووذه الدولووووووووو
يسووووووووتوجب  عقووووووووال أن يرفووووووووع الضوووووووورر االسووووووووتثنائي  صووووووووالح العووووووووام للجماعووووووووة يقضووووووووي و ال

هوووووذه  الجماعوووووة  ألّن فكووووورة الصوووووالح العوووووام  فوووووي   أشوووووخاصو  أفووووورادالوووووذي يلحوووووق بأحووووود 
التقووووودم  فمووووون  مصووووولحة  الجماعوووووة  بكووووول ديناميكي  تعنوووووي تحقيوووووق العدالوووووة  و مفهومهوووووا الووووو

  اإلداري تأكيووووووود  تعوووووووويض األضووووووورار  تصووووووويب أفرادهوووووووا مووووووون جوووووووزاء العمووووووول  أو النشووووووواط  
توووووووى  يسووووووووء  االطم نوووووووان والنظوووووووام  والعدالوووووووة  تحقيقوووووووا لصوووووووالح العوووووووام لهوووووووذه الجماعوووووووة  ح

الوووووذي  يجعووووول  مسوووووؤولية  الجماعوووووة  ممثلوووووة  فوووووي سووووولطة    األمووووور،االسوووووتقرار  النفسوووووي و 
ولية  قانونيووووووة بمعنووووووى  الفنووووووي  الوووووودقيق العامووووووة التووووووي تعموووووول لصووووووالحها ، مسووووووؤ   اإلداريووووووة

فلوووووو كوووووان الوووووذي  يتحمووووول عبووووو    (المسوووواعد)  بيووووواوأد  أخالقيووووواللمسووووؤولية و لووووويس التزاموووووا 
مشووووواطرة  الفقيوووووه الفرنسوووووي  مكووووون  مشووووواركة  و أ هنوووووا هوووووو الشوووووخص  عوووووادي  ال المسوووووؤولية

و ليسوووووووت    أخالقيوووووووةالمسوووووووؤولية هنوووووووا هوووووووي مسوووووووؤولية  للووووووورأي  و القوووووووول  بووووووووأن (هوريوووووووو)
تتحموووووول  عنووووووى دفووووووع  التعووووووويض  موووووون مووووووا و أن الدولووووووة  هووووووي التووووووي تسووووووأل  و قانونيووووووة  أ

للحقيقووووووة القووووووول  و تقريوووووور بووووووأّن    رةالمصووووووادالعامووووووة  فيهووووووا  فموووووون  المغالطووووووة و   الخزينووووووة
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الشوووووووووفقة   أساسوووووووووها  أدبيوووووووووة  أخالقيوووووووووةمسوووووووووؤوليتها فوووووووووي هوووووووووذه  الحالوووووووووة هوووووووووي مسوووووووووؤولية  
الفقيوووووه  هوريوووووو  فيموووووا   أ ووووورى نعتقووووود  بوووووأن الوووووذي  أننووووواالمسووووواعدة  و   ومضووووومونهاالرحموووووة  و 
لووووووة  أصووووووبحت  دولووووووة  متدخ أنو  أموووووواهنووووووا  هووووووو فكوووووورة  الدولووووووة  الحارسووووووة    إليووووووههووووووب ذ

 إلووووووىفووووووي حاجووووووة    أصووووووبحصوووووووره فووووووإّن  رأيووووووه قوووووود علووووووى اخووووووتالف  درجووووووات التوووووودخل  و 
سووووومى فووووووي ضووووورورة مووووووا ي  ظاميوووووةالنهكوووووذا تبووووورز نظريووووووة و  1النظووووور و تصووووووحيح    إعوووووادة

االقتصوووووووووادية  لألفوووووووووراد  باعتبوووووووووار الوووووووووروابط  الوقوووووووووت  الحاضووووووووور  بحقووووووووووق االجتماعيوووووووووة  و 
 إلوووووىقيامهوووووا جنبوووووا بق وتسووووومح توجوووووب  هوووووذه الحقوووووو   األفووووورادالتضووووامن االجتمووووواعي  بوووووين  

ع النظريوووووة التضوووووامنية مووووون دائووووورة  حقووووووق موووووع حريوووووات الفرديوووووة  ، ومووووون ثوووووم  توسوووووجنوووووب 
 . دولةال ، قبل  األفراد

لمشووووووووورع  الفرنسوووووووووي هوووووووووذا المبووووووووودأ  كأسوووووووووس اومووووووووون ثموووووووووة و هوووووووووذا  قووووووووود  اعتنوووووووووق  
دسوووووتور  فرنسوووووا لعوووووام  ةديباجووووونظريوووووة المخووووواطر  و ذلوووووك فوووووي   أسووووواسللمسوووووؤولية  علوووووى 

 سووووووووهم  الدولووووووووة  تكووووووووذا  المشوووووووورع الجزائووووووووري الووووووووذي  اعتنووووووووق القاعوووووووودة  أيضووووووووا  " و  1946
اإلتووووووووووالف  و األضوووووووووورار  موجووووووووووب الخطوووووووووور االجتموووووووووواعي  فووووووووووي دفووووووووووع النصوووووووووويب  موووووووووون ب

 .2المسببة "

 األعباء العامة  أمامثالثا: المساواة  

كووووووان مبوووووودأ المسوووووواواة  القانونيووووووة يعنووووووي المسوووووواواة  فووووووي المعاملووووووة  بووووووين جميووووووع   إذا  
تحويوووووول اسووووووتثناء  و  أوأفووووووراد الدولووووووة  طبقووووووا  القاعوووووودة  القانونيووووووة  العامووووووة  دون  تمييووووووز  

ماديووووووة    أمقوووووودر متسوووووواويا  موووووون الحريووووووات  العامووووووة  ، معنويووووووة  كانووووووت   األفوووووورادجميووووووع  
التكووووووواليف  و الواجبوووووووات  و   األعبووووووواءمووووووون  فووووووورو فوووووووي حقهوووووووم  قووووووودرا متسووووووواويا قريووووووور  و تو 

                                                           

 .09عبد العزيز  عبد المنعم  خليفة ،  ركن الخطأ في  للمنازعات اإلدارية ،  المرجع  السابق، ص  -1
جبووووووارة صووووووباح ، المسووووووؤولية  اإلداريووووووة عوووووون اإلضوووووورار  األشووووووغال العموميووووووة  ،مووووووذكرة  لنيوووووول  شووووووهادة  الماسووووووتر   - 2

 .57،ص 2012-2011اتنة ، في العلوم القانونية ، جامعة  ب
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يتمثوووووول  فووووووي مسوووووواواة   األولالوجووووووه    نالعاموووووة  و بووووووذلك يكووووووون  لمبوووووودأ المسوووووواواة  وجهوووووا
الوظوووووائف   أموووووامالمنوووووافع  التوووووي تتمثووووول  و تتجسووووود  بووووودورها  فوووووي المسووووواواة فوووووي الحقووووووق  و 

 .1خدمات  المرافق العامة  أمامالمساواة  العامة  و 

والتكوووووواليف والواجبووووووات  العامووووووة   األعبوووووواءالمسوووووواواة  فووووووي  الوجووووووه  الثوووووواني يتمثوووووولو 
الخدموووووووووة   أمووووووووامالمسوووووووواواة الضوووووووورائب و   أمووووووووامجسوووووووود  وتتوووووووورجم  فووووووووي المسوووووووواواة  تهووووووووي تو 

لنظريوووووة  المخووووواطر  أو تحمووووول  التبعيوووووة  كأسوووووواس  االعسوووووكرية  هوووووو الوووووذي  يقووووويم أسووووواس 
ن بلديووووووة  موظفيهووووووا منهووووووا قووووووانو  موووووون بوووووودون خطووووووأ  اإلداريووووووةقووووووانوني لمسووووووؤولية  السوووووولطة  

 . 08/01/1967المؤر  في  67/24تحت  رقم 

العامووووووة   األعبوووووواء أموووووواممبوووووودأ المسوووووواواة    إلووووووىو لقوووووود أشووووووار  المشوووووورع  الجزائووووووري  
والتكوووووواليف  العامووووووة  هووووووذا كأسوووووواس  النظريووووووة  المخوووووواطر  التووووووي توجووووووب  و تحووووووتم  قيووووووام  

قووووورر ذلوووووك لقووووود  و  ،الجزائريوووووة  عووووون األعموووووال و النشووووواطات  الضوووووارة  اإلدارةمسوووووؤولية  
مووووووووون القوووووووووانون البلووووووووودي الجزائوووووووووري ،إذا نوووووووووص علوووووووووى التعويضوووووووووات   172فوووووووووي الموووووووووادة  

المسوووووووتحقة  و المحكووووووووم بهوووووووا  علوووووووى البلوووووووديات  فوووووووي نطووووووواق  مسوووووووؤوليتها  أموووووووام األفوووووووراد  
أن هووووووووذه  ة موظفيهووووووووا  المشووووووووروع  أعمووووووووالاألضوووووووورار  الناجمووووووووة  عوووووووون أعمالهووووووووا  و عوووووووون 

التعويضوووووات تووووودفع مووووون ميزانيوووووة البلديوووووة المسوووووؤولية  و بالوووووذات مووووون الضووووورائب  المباشووووورة  
ع قيمووووووووة التعووووووووويض بنسووووووووب  متسوووووووواوية  للبلديووووووووة  الواقووووووووع  فووووووووي إقليمهووووووووا  الضوووووووورر  وتوووووووووز 

علوووووى جميوووووع  األشوووووخاص  و األفوووووراد  المسوووووجلين  و المقيووووودين  فوووووي جووووودول  الضووووورائب  و 
الواقوووووع علووووويهم الضووووورر و الوووووذين تمووووونح  لهوووووم    فوووووراداألو  المباشووووورة  موووووا عووووودا  األشوووووخاص

الدولوووووووة  عووووووون  طريوووووووق الميزانيوووووووة  العاموووووووة فوووووووي دفوووووووع  هوووووووذه   إسوووووووهامالتعويضوووووووات موووووووع 
التعويضووووات  فووووي تحقيووووق مبوووودأ  المسوووواواة فووووي التضووووحية و التكوووواليف العامووووة فووووي الدولووووة 

                                                           

مسووووووووعود شووووووووهيو   المسووووووووؤولية  عوووووووون اإلخووووووووالل  بمبوووووووودأ المسوووووووواواة و تطبيقاتهووووووووا فووووووووي القووووووووانون اإلداري، الجزائوووووووور  -1
  .87،ص  2000
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تعويضوووووووووووات  عووووووووووون األضووووووووووورار  و النفقوووووووووووات  التوووووووووووي تكوووووووووووون البلوووووووووووديات   إنالجزائوووووووووووري " 
جوووووودول  خوووووواص   إلووووووىتوووووووزع  باالسووووووتناد    األضوووووورارة عنهووووووا موووووون جووووووراء  هووووووذه  مسووووووؤول

بوووووووووين جميوووووووووع  األشوووووووووخاص  المقيووووووووودين  فوووووووووي جووووووووودول  الضووووووووورائب  المباشووووووووورة باسوووووووووتثناء  
ضووووووووحايا  الحوووووووووادث الووووووووذين  قوووووووود تموووووووونح التعويضووووووووات  لهووووووووم  و ذلكووووووووم  بنسووووووووبة  م ويووووووووة  

 .1المتعلق  بجميع  الضرائب  المباشرة   األصليللمبله 

 مبدأ العدالة  رابعا  :

يقضوووووووووووي  و يحوووووووووووتم  رفوووووووووووع  عووووووووووون  صووووووووووواحبه    ةالمجوووووووووووردكوووووووووووان  هوووووووووووذا  المبووووووووووودأ   
يووووووووور  مشوووووووووروعا  حتوووووووووى يسوووووووووتطيع  ة ملموووووووووا كوووووووووان  مصووووووووودره  مشوووووووووروعا  أو  بالمسوووووووووؤولي

دأ  العدالوووووة  يقضوووووي  بوووووذلك  الشوووووخص  المضووووورور  اسوووووت ناف  حياتوووووه  الطبيعيوووووة  ، ومبووووو
  إصوووووورار  األفوووووراديلحوووووق  بوووووالغير  مووووون  إناالسوووووتثنائية  تووووورفض    األخوووووالقألن   منطقوووووا

و نشوووووواطات   أعمووووووالكانووووووت  هووووووذه األضوووووورار  صووووووادرة  موووووون  إذادون تعووووووويض والسوووووويما  
وقانونووووووا  أن فعوووووول  الضووووووار  .قيووووووق وظيفووووووة  العدالووووووة  فووووووي المجتمووووووع المسووووووؤولة  علووووووى تح

تعووووووويض  عوووووون  السوووووويما االلتووووووزام  بالمسووووووؤولية و ال االلتووووووزامهووووووو مصوووووودر موووووون مصووووووادر  
لوووووووة  هوووووووو الغايوووووووة  االضووووووورر إذا موووووووا تسوووووووبب ألحووووووود  األشوووووووخاص و منطقوووووووا  أن مبووووووودأ العد

المجسووووووودة  فووووووي فكووووووورة  الصووووووالح  العوووووووام  المشووووووترك  الوووووووذي  يبوووووورر وجوووووووود   والمترجمووووووة  
 .2 إجراءاتهاو   أعمالهاالسلطة العامة و يحرك  

 

 

                                                           

نبيووووووووول صوووووووووقر ، الوسووووووووويط  فوووووووووي شووووووووورح  قوووووووووانون  اإلجوووووووووراءات  المدنيوووووووووة  و اإلداريوووووووووة  ،دار  الهووووووووودى ،الجزائووووووووور   -1
 .27،ص 2009

 القضاء على مشروعية  أعمال  الضبط اإلداري ، مرجع السابق . سعاد الشرقاوي ، رقابة -2
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   اإلداري الفرع الثالث :  خصائص نظرية  المخاطر في القانون 

مجلووووووس الدولووووووة  الفرنسووووووي و كووووووذلك  أحكووووووام   أحكوووووواميمكوووووون القووووووول موووووون خووووووالل   
الفقووووووه اإلداري أن   تطبيقوووووواتتنووووووازع  االختصوووووواص  الفرنسووووووية  وموووووون خووووووالل  المحكمووووووة  

 سووووووووووووونتناولتتميوووووووووووووز  بخصوووووووووووووائص  هاموووووووووووووة    الخطي وووووووووووووةتلوووووووووووووك  المسوووووووووووووؤولية  الغيووووووووووووور 
 .1استعراضها

 أوال :  نظرية  المخاطر  نظرية  قضائية  عمومها:

قوووووووود سووووووووبق القووووووووول و التقريوووووووور أن نظريووووووووة  المخوووووووواطر  القووووووووانون  اإلداري  يعووووووووود ل
الفعوووووووووول  فووووووووووي وجودهووووووووووا  و أبرزهووووووووووا  و تطبيقهووووووووووا  إلووووووووووى القضوووووووووواء  اإلداري و خاصووووووووووة  
القضوووووووواء  اإلداري الفرنسووووووووي الووووووووذي  توسووووووووع فيهووووووووا  كثيوووووووورا قواعوووووووودها  و أسسووووووووها و حوووووووودد 

ضووووووعيف  حيووووووث    شووووووروطها و مجوووووواالت تطبيقهووووووا  ،أمووووووا دور المشووووووروع فيمووووووا فهووووووو دور
أن المشووووورع قووووود  قووووورر هوووووذه  النظريوووووة  فوووووي نطووووواق محووووودود  حووووودا بغيووووور  تحديووووود  شوووووامل 

 .2جوانبها  وطبيعتها 

 ثانيا :  ال يشرط  فيها  صدور قرار إداري 

إذا كووووووووان نشوووووووواط  السوووووووولطة  اإلداريووووووووة و أعمالهووووووووا  تتكووووووووون و تشوووووووومل  األعمووووووووال   
والتصووووورفات للقانونيوووووة التوووووي تجريهوووووا و تقووووووم بهوووووا  ومنهوووووا  القووووورارات اإلداريوووووة  واألعموووووال 
الماديوووووة  التوووووي  تأتيهوووووا،  فإنوووووه  ال يشوووووترط  فوووووي تطبيوووووق  هوووووذه  النظريوووووة صووووودور  قووووورار 

علووووووووى أساسووووووووها  ، وهووووووووي  بووووووووذلك  تختلووووووووف  إداري حتووووووووى يحكووووووووم بالمسووووووووؤولية  اإلداريووووووووة  
وتتميوووووووز  عووووووون كووووووول  مووووووون  نظرتوووووووي  االنحوووووووراف  بالسووووووولطة  اإلداريوووووووة  والتعسوووووووف  فوووووووي 

                                                           

  . 283، ص المرجع السابقمحمد رفعت عبد الواهب ، القضاء اإلداري ،  -1
 صووووووالح  الوووووودين  الزبيوووووور، المسووووووؤولية  اإلداريووووووة  عوووووون المخوووووواطر  األشووووووغال العموميووووووة ، مجلووووووة الفقووووووه و القووووووانون  -2

 .87،ص 201ابع ، ،  العدد الر 17/02/2013تاري  النشر 
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اسووووووتعمال  الحقوووووووق اإلداريووووووة اللتووووووان  يشووووووترطان فيهمووووووا  صوووووودور  قوووووورار إداري ، فنظريووووووة  
المخوووووواطر  تقوووووووم أساسووووووا بمسووووووؤولية السوووووولطة  اإلداريووووووة  عوووووون األعمووووووال  موظفيهووووووا  فووووووي 

الناشوووووو  عوووووون القوووووورارات  السووووووليمة  موووووون العيووووووو   المعروفووووووة  التووووووي قوووووود   حالووووووة  الضوووووورر
تشوووووووو   أركانهوووووووا ، بحيوووووووث  ال تصوووووووبح تشوووووووكل خطووووووورا مرفقيوووووووا أو وظيفيوووووووا علوووووووى النحوووووووو 

السووووابق بيانووووه، كمووووا أنهووووا تقوووووم  أساسووووا  المسووووؤولية  الناجمووووة  عوووون  األعمووووال  واألفعووووال  
فيهووووووووووووا  معوووووووووووودوما             اإلداريووووووووووووة  الماديووووووووووووة  يصووووووووووووبح  الخطووووووووووووأ  ألمرفقووووووووووووي أو ألمصوووووووووووولحي

أو  مجهوووووووال  علوووووووى  الوجوووووووه  السوووووووابق  توضووووووويحه،  و بحيوووووووث  يصوووووووبح  تطلوووووووب  قياموووووووه  
وإثباتووووووووه  للحكووووووووم  بووووووووالتعويض  متعارضووووووووا ومتناقضووووووووا   مووووووووع  أبسووووووووط القواعوووووووود  العدالووووووووة 

 وروحها.   

 ثالثا :  نظرية المخاطر تكميلية  استثنائية 

للمسووووووووووؤولية  بصووووووووووفة  عامووووووووووة    إن األسوووووووووواس القووووووووووانوني  األصوووووووووويل و الطبيعووووووووووي  
ومسوووووؤولية  اإلدارة  خاصوووووة هوووووو للخطوووووأ، و لكووووون  قووووود تبوووووين  لنوووووا فيموووووا  سوووووبق أن العمووووول  

مالبسووووووات و تحوووووويط بيووووووه  الظووووووروف  تجعوووووول   هتالبسوووووو أو النشوووووواط  اإلداري الضووووووار  قوووووود 
الخطوووووأ  معوووووودوما أو مجهوووووووال ر يتطلووووووب  القضوووووواء  إثباتووووووه للحكووووووم بووووووالتعويض المضوووووورور 

عاموووووووة  و يحكوووووووم  بوووووووذلك علوووووووى أسووووووواس المخووووووواطر  فكانوووووووت بوووووووذلك  هوووووووذه قبووووووول اإلدارة  ال
النظريوووووووة و أساسوووووووا  قانونيوووووووا ذي صوووووووفة  ومكانوووووووة ثانويوووووووة  تكميليوووووووة  اسوووووووتثنائية بالنسوووووووبة  
إلوووووووى األسووووووواس  الطبيعوووووووي و األصووووووويل  فوووووووي المسوووووووؤولية ألي  خطوووووووأ  الخطوووووووأ الووووووووظيفي  

ن  وصووووووويغة  فهوووووووي  أسووووووواس  قوووووووانون  اسوووووووتثنائي  قووووووورره  القضووووووواء اإلداري  كصووووووومام  موووووووا
الحقوووووووووق و االمتيووووووووازات المقووووووووررة  لووووووووإلدارة موووووووون حيووووووووث   نقانونيووووووووة  تحقووووووووق  التوووووووووازن بووووووووي

إعفائهوووووووا فوووووووي بعوووووووض الحووووووواالت  مووووووون الخطوووووووأ و إصوووووووبا   أعمالهوووووووا و أفعالهوووووووا الضوووووووارة  
بصوووووفة مشوووووروعية  و اشوووووتراط  درجوووووة  كبيووووورة  أو اسوووووتثنائية  فوووووي الخطوووووأ للحكوووووم  عليهوووووا  
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حقووووووووووق األفوووووووووراد و متطلبوووووووووات  العدالوووووووووة  بوووووووووالتعويض  فوووووووووي بعوووووووووض الحووووووووواالت  وبوووووووووين  
 .1ومقتضياتها

 رابعا : نظرية المخاطر ليست مطلقة في مداها 

إذا سووووووووبق التقريوووووووور القووووووووول  بووووووووأن نظريووووووووة  المخوووووووواطر  ليسووووووووت  األسوووووووواس  العووووووووام  
واألصوووووويل للمسووووووؤولية اإلداريووووووة بوووووول هووووووي أسوووووواس القووووووانوني اسووووووتثنائي  لهووووووذه  المسووووووؤولية  

ا  تعارضووووووووت  القواعوووووووود العامووووووووة للمسووووووووؤولية مووووووووع كوسوووووووويلة  اإلسووووووووعاف  و التطبيووووووووق كموووووووو
قواعووووووود  العدالوووووووة   تعارضوووووووا  صوووووووارحا  ، فهوووووووي  أيضوووووووا  ليسوووووووت  مطلقوووووووة  فوووووووي مووووووودها  

وأبعادهووووووووووا  أي القضوووووووووواء  اإلداري ال يلجووووووووووأ  إليهووووووووووا  دائمووووووووووا  ، كمووووووووووا  انتفووووووووووى  الخطووووووووووأ         
ل  أو  اسوووووووتحال  إثباتوووووووه  ألّن  القضووووووواء  محكووووووووم  و مفيووووووود  فوووووووي اطوووووووار  النظووووووور  والفعووووووو

فووووووي مسووووووؤولية  السوووووولطة  اإلداريووووووة  دون خطووووووأ  بووووووالظروف  االقتصووووووادية  واالجتماعيووووووة  
السياسوووووووووية  فوووووووووي الدولوووووووووة  و االعتبوووووووووارات  الماليوووووووووة  لخزينتهوووووووووا  العاموووووووووة  فوووووووووإذا  كوووووووووان  
القضووووواء  اإلداري  قووووود  ارسوووووي  ووطووووود  قواعووووود هوووووذه النظريوووووة  حمايوووووة  وتأمينوووووا  لحقووووووق  

 . 2ل كثيرة  األفراد  و مصالحهم  لموجهة  أعما

 الجزاء  على أساسها يكون  دائما التعويض   :خامسا

إن  تطبيووووووووق  نظريووووووووة المخوووووووواطر  يووووووووؤدي إلووووووووى  الحكووووووووم بووووووووالتعويض  حيووووووووث  أن 
هووووووذه  النظريووووووة ال عالقتهووووووا اعلقووووووا لقضوووووواء اإللغوووووواء فهووووووي بووووووذلك  يختلووووووف  عوووووون  نظريووووووة  
االنحوووووووووراف بالسووووووووولطة  و تلتقوووووووووي  موووووووووع نظريووووووووووة  التعسوووووووووف  فوووووووووي اسوووووووووتعمال  الحقوووووووووووق  

ن  القووووورار  اإلداري اإلداريوووووة  إذا يحكوووووم  فيهوووووا دائموووووا  هوووووي  أيضوووووا بوووووالتعويض بإلغووووواء أل

                                                           

عووووووواطف النقيوووووووب  ، النظريوووووووة العاموووووووة للمسوووووووؤولية  عووووووون فعووووووول األشوووووووياء  ، الجزائووووووور  بيوووووووروت  بووووووواريس ، ديووووووووان   -1
 .198.،ص 1981المطبوعات  الجامعية  ، ومنشورات  عويبدات  ، الطبعة  الثانية  

 .361 ،ص1968سليمان الطماوي ، القضاء اإلداري ، القاهرة ، دار الفكر  العربي ،  -2
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فيهوووووا  سووووولمت  جميوووووع أركانوووووه مووووون عيوووووو   المشوووووروعية المعروفوووووة  و بالتوووووالي  لوووووم يعووووود  
معوووووه  التصووووورف  القوووووانوني  منطويوووووا علوووووى خطوووووأ  مرفقوووووي "مصووووولحي " أو شخصوووووي فوووووال 
يجووووووووز الطعووووووون  بإلغووووووواء القووووووورار اإلداري  السوووووووليم  و إنموووووووا  أن يحكوووووووم  بوووووووالتعويض أموووووووا 

و علووووووى  أسوووووواس  نظريووووووة  التعسووووووف فووووووي اسووووووتعمال علووووووى أسوووووواس نظريووووووة  المخوووووواطر  أ
 . 1الحقوق اإلدارية ، فنظرية المخاطر  على أساسها دائما التعويض  ال إلغاء

 اإلدارية على أساس نظرية  المخاطر  الفرع الرابع : شروط المسؤولية 

يشوووووووووترط لتطبيوووووووووق نظريوووووووووة  المخووووووووواطر  كأساسوووووووووي قوووووووووانوني  لمسوووووووووؤولية السووووووووولطة    
بإضووووووافة  االسووووووتثنائيةاإلداريووووووة دون الخطووووووأ مجموعووووووة موووووون الشووووووروط الخاصووووووة  اإلداريووووووة 

إلووووووى الشووووووروط العامووووووة المطلوبووووووة توفرهووووووا فووووووي المسووووووؤولية بصووووووفة عامووووووة فموووووون الشووووووروط 
العاموووووة فوووووي المسوووووؤولية بصوووووفة عاموووووة  فمووووون الشوووووروط العاموووووة فوووووي اإلداريوووووة ، البووووود مووووون 

 قة السببية .توافر أركان المسؤولية أي ضرورة وجود الضرر وجود توفر عال

 أوال :يجب توافر أركان المسؤولية .
أي البووووووود مووووووون قيوووووووام المسوووووووؤولية إال بتووووووووفر أركانهوووووووا التوووووووي هوووووووي هنوووووووا : الضووووووورر  

وعالقتوووووه السوووووببية بوووووين الضووووورر وأعموووووال النشووووواطات السووووولطة اإلداريوووووة بعووووود سوووووقوط ركووووون 
الخطووووووأ علووووووى النحووووووو السووووووابق فالمسووووووؤولية علووووووى أسوووووواس المخوووووواطر تقوووووووم وتنعقوووووود علووووووى 

فقووووط همووووا ركنووووا الضوووورر النوووواجم عوووون عموووول اإلدارة و عالقتووووه السووووببية بووووين  اثنووووينركنووووين 
 . 2نشاط اإّلدارة و عملها الضرر الناش  

 
                                                           

. 1973سووووووووعاد الشوووووووورقاوي ، المسووووووووؤولية اإلداريووووووووة ، القوووووووواهرة  ، دار  المعووووووووارف ، مصوووووووور ، الطبعووووووووة  الثالثووووووووة ،  -1
 .151،ص 

مسوووووعود شووووويهو  المسوووووؤولية اإلداريوووووة عووووون انعووووودام  الصووووويانة العاديوووووة وتطبيقاتهوووووا فوووووي مجوووووال المووووورور ، المجلوووووة  -2
 . 16-15، ص  1998القضائية ، العليا ، العدد الثاني  ، سنة 
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 ثانيا: ركن الضرر .
إثباتوووووووه علوووووووى الضوووووووحية إلوووووووى شووووووورطا إلقاموووووووة  بووووووو يعتبووووووور الضووووووورر الوووووووذي يقوووووووع ع 

وليسوووووووت  المسوووووووؤولية و يووووووورتبط وجوبوووووووه يكوووووووون أن المسوووووووؤولية هوووووووي المسوووووووؤولية تعويضوووووووية
 عقابية .

وتعتبووووووووور مسوووووووووؤولية السووووووووولطة العاموووووووووة بالفعووووووووول مووووووووون نفوووووووووس طبيعوووووووووة المسوووووووووؤولية   
 تينالمدنيوووووة للقوووووانون الخووووواص، وهوووووي نفسوووووها مسوووووؤولية مدنيوووووة طبيعيوووووة معارضوووووة للمسوووووؤولي

ولووووووويس توقيوووووووع  والتأديبيوووووووة فهوووووووي تهووووووودف إلوووووووى إصوووووووالح الضووووووورر و التعوووووووويض الجزائيوووووووة 
 نحووووويفوووووي  واجوووووب ضووووومانه ، العقوبوووووة  ونفوووووس  الوقوووووت الضووووورر هوووووو قيووووواس التعوووووويض  ال

حسووووووووب قوووووووودران  أن العقوبووووووووات المنطوووووووووق بهووووووووا تبعووووووووا للمسووووووووؤوليتين الجزائيووووووووة و التبعيووووووووة 
 .1خطورة الجرائم المرتكبة وليس تبعا ألضرار الناتجة

 الضرر.تعريف: 
هوووووووو عبوووووووارة عووووووون إخوووووووالل بمصووووووولحة المضووووووورور ذات القيموووووووة ماليوووووووة وذات أهميوووووووة  

 وقد تكون مصلحة معنوية ) ير مالية( وبذلك يكون الضرر نوعين:
يعنوووووووي اإلخوووووووالل بمصووووووولحة ذات قيموووووووة ماليوووووووة  وهوووووووو يصووووووويب  الضااااااارر الماااااااادي :  /أ

المضوووووورور فووووووي جسوووووومه أو فووووووي مالووووووه وهووووووذا النوووووووع موووووون الضوووووورر هووووووو الغالووووووب واألكثوووووور 
 حدوثا .

        هووووووووو كوووووووول ألووووووووم نفسووووووووي أو جسوووووووودي يحدثووووووووه عموووووووول بووووووووي األدالضاااااااارر المعنااااااااوي :  /ب
ذلوووووووك الضووووووورر الوووووووذي  أو إهموووووووال صوووووووادر مووووووون الغيووووووور فوووووووي نفوووووووس شوووووووخص موووووووا، أي هوووووووو

ر فووووووي شووووووعوره  أو عاطفتووووووه أو كرامتووووووه أو شوووووورفه ،أو أي معنووووووى أخوووووور يصوووووويب المضوووووورو 
 من معاني التي يحرص و يحافن الناس عليها .

 
                                                           

 .  54لحسن بن شي   ث ملويا ، دروس في المسؤولية اإلدارية ،المرجع السابق ، ص  - 1
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 شروط الضرر المادي : 

اك إخووووووالل بمصوووووولحة المضوووووورور ماليووووووة لووووووه شوووووورطان مهمووووووان همووووووا أن يكووووووون هنوووووو 
 الثاني أن يكون هناك إخالل بمصلحة ) المالية محققا (.و 
 ة مالية للمضرور :حاإلخ ل بمصل /أ

           ضوووووووارةلهووووووا نتيجووووووة محثووووووا لتووووووي يجووووووب أن يحوووووودث بهوووووووا اإلخووووووالل إن مفهوووووووم المصوووووولحة ا
نوووووووعين مووووون المصووووولحة يقرهووووووا  يالمفهووووووم الواسووووووع للمصووووولحة الوووووذي يعنووووو) خسوووووارة ( هوووووو 

القوووووانون و يضوووووع الحمايوووووة لهوووووا مسوووووبقا أي للمضووووورور و المصووووولحة التوووووي تعنوووووي فوووووي ذات 
ذلك الضووووورر الموووووادي إموووووا إخوووووالال  بحوووووق بوووووالوقوووووت مجووووورد المصووووولحة الماليوووووة للمضووووورور و 

المضووووورور أو إخوووووالال بمجووووورد مصووووولحة ماليوووووة للمضووووورور يتجلوووووى صوووووور كووووول مووووون ذلوووووك 
 .1من صور الضرر المادي  في : الضرر إخالل بحق المضرور

 الضرر إخ ل بمجرد مصلحة مالية للمضرور: /ب
كمووووا أن الضوووورر المووووادي قوووود يكووووون إخووووالال بمجوووورد مصوووولحة ماليووووة للمضوووورور لووووم  

ة  العاموووووول ، فيصوووووووبح سوووووووبب ذلوووووووك تصوووووول درجوووووووة المسوووووووتوى الحووووووق ، مثوووووووال ذلوووووووك إصووووووواب
يكوووووون لوووووه لمعووووواش عنووووود ر  العمووووول أو أن يفقووووود المضووووورور و عائلتوووووه دون أن   مسوووووتحقا

حوووووق ثابوووووت فوووووي النفقوووووة إموووووا إذا كوووووان لوووووه الحوووووق  فوووووي النفقوووووة فوووووإن التعووووودي عليوووووه يعتبووووور 
إخووووالال بحووووق للمضوووورور عائلتووووه دون أن يكووووون لووووه الحووووق ثابووووت فووووي النفقووووة أمووووا إذا كووووان 
لوووووه الحوووووق ثابوووووت فوووووي النفقوووووة فوووووإن التعووووودي عليوووووه يعتبووووور إخوووووالال بحوووووق المضووووورور ولووووويس 

 مجرد مصلحة مالية. 

                                                           

مسووووووووعود شوووووووويهو  المسوووووووووؤولية عوووووووون المخووووووووواطر و تطبيقاتهووووووووا فوووووووووي القووووووووانون اإلداري دراسوووووووووة المقاربووووووووة ، ديووووووووووان  -1
 .  74، ص  2000المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  
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ل بحوووووووووق أو مصووووووووولحة ماليوووووووووة مشوووووووووروعة للشوووووووووخص هوووووووووذا فهوووووووووذه صوووووووووورة اإلخوووووووووال 
 اإلخالل الذي يشكل و يكون ضرر المادي .

 . 1يجب أن يكون الضرر المادي مخففا  /2
يشووووووورط فوووووووي الضووووووورر الموووووووادي المسوووووووتوجب للتعوووووووويض أن يكوووووووون محقوووووووق الوقووووووووع   

       و مثوووووووال ذلوووووووك مووووووووت الشوووووووخصنووووووووقوووووووع فعوووووووال أو سووووووويقع حتموووووووا قووووووود يكوووووووون بوووووووأن وذلوووووووك 
فوووووي جسووووومه أو فوووووي مالوووووه أو فوووووي مجووووورد مصووووولحة ماليوووووة لوووووه ومثوووووال  بتلوووووف  أو إصوووووابته

عاموووول فيعجووووز عوووون العموووول ومنحووووه التعووووويض يكووووون  إصووووابةالضوووورر الووووذي سوووويقع حتمووووا 
عوووون العجووووز أصووووابه ال يشوووومل فقووووط تعويضووووه  عوووون الضوووورر الووووذي وقووووع فعووووال موووون جووووراء 

موووون جووووراء  الضوووورر الووووذي سوووويقع حتمووووا عجووووزه عوووون العموووول فووووي الحووووال فحسووووب بوووول و عوووون
 . 2عجزه عن إيتان العمل و القيام به مستقبال 

 عنوي :مأو ال أدبي الضرر 
والعووووورو كالقوووووذف والسوووووب وهتوووووك  االعتبووووواريصووووويب الشووووورف و :  معناااااوي  الضااااارر /1

علووووووى كرامتووووووه كوووووول هووووووذه األفعووووووال تكووووووون ضووووووررا  االعتووووووداءالعوووووورو وإيووووووذاء السوووووومعة  و 
 معنويا أو أدبيا .

 علوووووووى األوالد  فاالعتوووووووداءوالحنوووووووان يصووووووويب العاطفوووووووة والشوووووووعور  : األدباااااااي  الضااااااارر /2
ألفعوووووال تصووووويب المضووووورور فوووووي عاطفتووووووه األم أو األ  أو الزوجوووووة كووووول هوووووذه األعموووووال وا

أي تجعلوووووه يقاسوووووى  الموووووا اللوعوووووة شوووووعوره و تسوووووبب لوووووه الحوووووزن و الهوووووم و الغوووووم واألسوووووى و و 
 قاسيةنفسية 
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 ثالثا : ركن توفر الع قة السببية بين أعمال اإلدارة و الضرر الناجم .
لكوووووووي تقووووووووم المسوووووووؤولية السووووووولطة اإلداريوووووووة عووووووون أعموووووووال موظفيهوووووووا علوووووووى أسووووووواس   

نظريوووووة المخووووواطر البووووود مووووون تووووووافر العالقوووووة المباشووووورة موووووا بوووووين العمووووول اإلدارة و الضووووورر 
تووووووووفر عالقوووووووة السوووووووببية باإلضوووووووافة إلوووووووى ركووووووون الضووووووورر حتوووووووى تقووووووووم النووووووواجم والبووووووود مووووووون 

األسووووووبا    االرتبوووووواطالخطووووووأ ورابطووووووة السووووووببية أو  انتفوووووواءالمسووووووؤولية اإلداريووووووة  فووووووي حالووووووة 
 . 1صورة المسؤولية القانونية ببالمسببات و التي هي مطلوبة لكن 

الربطوووووة السوووووببية بوووووين أعموووووال  أواإلسوووووناد المطلوووووو  تحققوووووه وتووووووافره فوووووي عالقتوووووه  
السووووولطة اإلداريوووووة ونشووووواطاتها ، والضووووورر النووووواتج الوووووذي أصوووووا  المضووووورورين و حقوووووا مووووون 
حقوووووقهم هووووو اإلسووووناد المووووادي بطبيعووووة الحووووال ،أي نسووووبة األضوووورار الناجمووووة إلووووى النشوووواط 

مووووول أو النشووووواط اإلداري هوووووو المصووووودر أو أعموووووال اإلدارة العاموووووة ، بحيوووووث يكوووووون هوووووذا الع
 الوحيوووووود و الرئيسووووووي الووووووذي يسووووووبب للضوووووورر الناشوووووو  للمضوووووورورين  اإلسووووووناد المووووووادي هنووووووا

،  فهووووو موووون جهووووة إسووووناد ونسووووبة الضوووورر النوووواجم إلووووى عموووول أو فعوووول شوووويء موووون مووووزدوج 
الفعووووول أو النشووووواط  نسوووووبة األشوووووياء أو عمووووول موظوووووف معوووووين ومووووون جهوووووة أخووووورى إسوووووناد أو

صوووووووادر مووووووون الفعووووووول الضوووووووار إلوووووووى السووووووولطة اإلداريوووووووة العاموووووووة أو الشووووووويء أو الشوووووووخص ال
قانونوووووا وشووووورعا وبوووووذلك تتحقوووووق عالقوووووة أو الرابطوووووة السوووووببية بوووووين عمووووول السووووولطة اإلداريوووووة 

كووووذا لكووووي يعتبوووور الضوووورر النوووواتج عوووون هالعامووووة و الضوووورر النوووواجم المسووووتوجب للمسووووؤولية 
دارة العامووووووة أعمووووووال وأفعووووووال أحوووووود الموووووووظفين أو العمووووووال  لووووووديها  ضووووووررا منسوووووووبا إلووووووى اإل

ترتيوووووب و قيوووووام مسوووووؤوليتها إزاء مووووون إصوووووابة هوووووذا الضووووورر أن تكوووووون هوووووذه األفعوووووال  يتحوووووتم
الوظيفوووووة أو األعموووووال الصوووووادرة مووووون أحووووود عموووووال السووووولطة اإلداريوووووة لهوووووا عالقوووووة بالخدموووووة 

إيتوووووان هوووووذه األفعوووووال أي يجوووووب أن يكوووووون مختصوووووين بالقيوووووام و  أدائهوووووا المنووووواط بهوووووم القيوووووام 
يجووووووووب أن يكووووووووون موظفووووووووا (  االختصوووووووواصلتحقووووووووق ركوووووووون  )شوووووووورعاو األعمووووووووال قانونووووووووا  و 
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اإلدارة رابطوووووووة قانونيوووووووة تنظيميوووووووة الئحيوووووووة ،كموووووووا يجوووووووب أن يثبوووووووت بوووووووأن بوووووووعاموووووووا تربطوووووووه 
األضوووووورار الناجمووووووة والتووووووي أصووووووابت أحوووووود األفووووووراد أو الجماعووووووة موووووون األفووووووراد أيضووووووا تعووووووود 
إلوووووووى أفعوووووووال و أعموووووووال هوووووووؤالء المووووووووظفين أي تحقيوووووووق قيوووووووام عالقوووووووة سوووووووببية بوووووووين عموووووووال 

 .السلطة اإلدارية الضرر الناش  فيموظ
وكووووووووذا األعمووووووووال الناتجووووووووة عوووووووون األشووووووووياء و اآلالت و األمووووووووور أسوووووووولحة الخطيوووووووورة   

يجووووووب أن تتوووووووفر فيهووووووا عالقووووووة السووووووببية أوال بووووووين الضوووووورر النوووووواجم وهووووووذه األشووووووياء ، ثووووووم 
يجووووووووووب أن تكووووووووووون هووووووووووذه األشووووووووووياء و األدوات و األسوووووووووولحة الخطيوووووووووورة تابعووووووووووة ومملوكووووووووووة 

ة وبووووووذلك يمكووووووون إسووووووناد الفعوووووول أو العمووووووول الضووووووار أي الضووووووورر للسوووووولطة اإلداريووووووة العامووووووو
 . 1المستوجب المسؤولية إلى السلطة 

ؤكوووووووود ضوووووووورورة توووووووووافر عالقووووووووة تم القضوووووووواء اإلداري الجزائووووووووري التووووووووي وموووووووون أحكووووووووا
اإلداريوووووة بووووووالمجلس  السوووووببية بوووووين أعموووووال اإلدارة  واألضووووورار الناجموووووة عووووون حكوووووم الغرفوووووة

فيووووووه إدارة  اخفووووووتالووووووذي  1969فيفووووووري عووووووام  14توووووواري  الصووووووادر ب قسوووووونطينةالقضووووووائي 
 األشغال العامة من المسؤولية  السببية بين أعمال هذه اإلدارة و الضرر الناجم . 

اإلداريووووووووة للجمهوريووووووووة الجزائريووووووووة الصووووووووادر  االسووووووووت نافوكووووووووذلك الحووووووووال محكمووووووووة 
اسوووووتون ( ضووووود الدولوووووة الفرنسوووووية  فوووووي قضوووووية الووووودكتور ) جيجوووووون  1964  جووووووان20فوووووي

فوووووي الحووووواكم العوووووام الفرنسوووووي فوووووي الجزائووووور ضووووود الدولوووووة الجزائريوووووة ممثلوووووة فوووووي وزارة  ممثووووول
الشووووووووؤون االجتماعيووووووووة حيووووووووث قضووووووووى حكووووووووم المحكمووووووووة بعوووووووودم مسووووووووؤولية اإلدارة إلنعوووووووودام 

 العالقة السببية بين أعمال اإلدارة و الضرر الناجم .
ضااااارورة تاااااوافر الشاااااروط الخاصاااااة فاااااي الضااااارر لقياااااام المساااااؤولية اإلدارياااااة علاااااى 

 أساس النظرية المخاطر .
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باإلضوووووووافة إلوووووووى الشوووووووروط العاموووووووة توافرهوووووووا فوووووووي الضووووووورر حتوووووووى تقووووووووم المسوووووووؤولية  
اإلدارة عووووون أعموووووال موظفيهوووووا علوووووى أسووووواس المخووووواطر أو تحمووووول التبعيوووووة يشوووووترط القضووووواء 

فوووووي الضوووورر حتوووووى تقووووووم هوووووذه المسووووؤولية علوووووى أسووووواس نظريوووووة ،اإلداري شووووروطا خاصوووووة 
بيوووووق هوووووذه النظريوووووة التوسوووووع الوووووذي يوووووؤدي إلوووووى للمخووووواطر وذلوووووك حتوووووى ال يتوسوووووع فوووووي تط
مطلقوووووووووة األمووووووووور الوووووووووذي يوووووووووؤدي إلوووووووووى إلحووووووووواق  جعل المسؤولية اإلدارية دون خطأ مسؤولية

المجوووووال المرسووووووم و موووووة ، وتخطوووووي هوووووذه النظريوووووة النطووووواق و أضووووورار فادحوووووة للخزينوووووة العا
المحووووودد لهوووووا كأسووووواس مووووون األسوووووس األخووووورى للمسوووووؤولية أي حتوووووى ال تخووووورج عووووون كونهوووووا 

و حتوووووووى ال  ةالخطي وووووووهوووووووو المسوووووووؤولية اإلداريوووووووة  يووووووور ني خووووووواص المحووووووودد أسووووووواس قوووووووانو 
كقاعووووووودة مطلقوووووووة اموووووووا للمسوووووووؤولية فوووووووي جميوووووووع الحووووووواالت و تصوووووووبح فوووووووي النهايوووووووة أسووووووواس ع

السووووووويما أن المشووووووورع لوووووووم يتووووووودخل بصوووووووفة كليوووووووة  و شووووووواملة فوووووووي جميوووووووع شوووووووتاتها وتجسووووووويد 
قضووووواء تطلوووووب للي نطووووواق أسوووووس المسوووووؤولية اإلداريوووووة و كيانهوووووا ورسوووووم حووووودودها ومووووودادها فووووو

 . 1ضرورة توافر شرطان
 يكون الضرر الخا  . أن( يجب 1

أي أن تنصووووووووب اإلصووووووووابة بالضوووووووورر علووووووووى فوووووووورد معووووووووين بذاتووووووووه أو علووووووووى أفووووووووراد  
قبوووووول الضوووووورر النوووووواجم موووووون  وذاتيووووووا بحيووووووث يكووووووون لهووووووم مركووووووزا خاصووووووا معينووووووين بوووووودواتهم 

الضووووووورر  نفوووووووي هوووووووذا المركوووووووز سوووووووائل الموووووووواطنين ألأعموووووووال اإلدارة العاموووووووة ال يشووووووواركهم 
رة إذا أصوووووا  جمعوووووة ضوووووخمة مووووون يوووووالنووووواجم مووووون أعموووووال اإلدارة العاموووووة ونشووووواطاتها الخط

 أرواحهوووووووم  يموووووووس جميوووووووع الموووووووواطنين فوووووووي الدولوووووووة األفوووووووراد لوووووووو كوووووووان قوووووووابال ألن يصوووووووب و
تعوووووورو الكافووووووة للضوووووورر ممووووووا يجعوووووول  احتمووووووالموووووور إلووووووى حقوووووووقهم يووووووؤدي فووووووي نهايووووووة األو 

 .األضرار أي يتساوون في األعباء  وتضحيات العامةأمام هذه  يتساوون الجميع 

                                                           

      السوووووووووابق المرجع داريوووووووووة) المسووووووووؤولية بووووووووودون خطوووووووووأ(،دروس فوووووووووي المسوووووووووؤولية اإللحسوووووووون بووووووووون شوووووووووي  أث ملويووووووووا، -1
 .  07ص 
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ومووووووون تطبيقوووووووات القضووووووواء اإلداري لهوووووووذا الشووووووورط حكوووووووم مجلوووووووس الدولوووووووة الفرنسوووووووي  
المووووودعي للتعوووووويض عووووون  أحقيوووووة  الوووووذي قضوووووى فيوووووه بعووووودم 10/12/1961الصوووووادر فوووووي 

اإلجووووراءات  اتخوووواذموووون جووووراء القووووانون الووووذي صوووودر بصوووودد تأجيوووول  الضوووورر الووووذي أصووووابه
ألن  الضووووورر الوووووذي أصوووووا  هوووووذا المووووودعي  الشوووووتاء الخاصوووووة لطووووورد السوووووكان فوووووي فصووووول

 .1ليس خاص و إنما ضرر عام يصيب جميع مالك العقارات
 90/158يجووووووووب أن يكووووووووون للضوووووووورر  يوووووووور عووووووووادي طبقووووووووا للمرسوووووووووم التنفيووووووووذي رقووووووووم  /2

ترط فووووووووي الضوووووووورر أن يكووووووووون  يوووووووور عووووووووادي موووووووون أي يشوووووووو 26/05/1990المووووووووؤر  فووووووووي 
حيوووووث أنوووووه يتجوووووواوز فوووووي حسوووووبانه و تقووووووديره القووووودر الوووووذي يجعلووووووه مووووون مخووووواطر المجتمووووووع 

علووووووى األفووووووراد أو الفوووووورد أن يتحملونهووووووا نتيجووووووة لوجووووووودهم كأعضوووووواء يتحووووووتم العاديووووووة التووووووي 
إلوووووى شوووووروط  شووووورط باإلضوووووافةفوووووي هوووووذه الجماعوووووة لوووووذلك يشوووووترط القضووووواء اإلداري هوووووذا ال

هووووووذه النظريووووووة إذا تخلووووووف هووووووذا  المخوووووواطر ؤولية اإلداريووووووة علووووووى أسوووووواسأخوووووورى يقوووووويم مسوووووو
الشووووووورط تسوووووووقط المسوووووووؤولية اإلداريوووووووة علوووووووى هوووووووذا األسووووووواس القوووووووانوني مثوووووووال ذلوووووووك حكوووووووم 

فيوووووووه  ضحيوووووووث  رفووووووو فانوووووووه فوووووووي قضوووووووية 27/01/1961مجلوووووووس الدولوووووووة الفرنسوووووووي فوووووووي 
الحكووووووم بووووووالتعويض بالنسووووووبة للضوووووورر الووووووذي أصووووووا  مووووووالكي أجهووووووزة تليفونيووووووة معينووووووة ذات 

نتيجوووووة إيقووووواف اإلرسوووووال علوووووى القنووووواة الوحيووووودة التوووووي كانوووووت  االسوووووتقبالنوووووع الخووووواص فوووووي ال
األسوووواس أن الضوووورر هنووووا لوووويس هووووذه األجهووووزة  تسووووتقبل عليهووووا مؤسووووس حكمووووه علووووى هووووذا 

للتعوووووويض لوووووه لووووويس  يووووور عوووووادي( بووووول هوووووو ضووووورر عوووووادي و بالتوووووالي ال محووووول جسووووويما )
 .2عليه 

 
 

                                                           

 .163سعاد الشرقاوي ،المسؤولية اإلدارية ، المرجع  السابق ،ص  - 1
 .164لسابق ،ص ا سعاد الشرقاوي ، المرجع - 2
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 رابعا : حاالت تطبيق نظرية للمخاطر .
حوووووواالت تطبيووووووق نظريووووووة المخوووووواطر  فووووووالينالتصوووووونيفات الفقهيووووووة : حصوووووور األسووووووتاذ  

ن خطوووووووأ فوووووووي حووووووواالت موظفيهوووووووا دو  أعموووووووالكأسووووووواس للمسوووووووؤولية السووووووولطة اإلداريوووووووة عووووووون 
 :وهي على التوالي

 ن يسووووووتفيدو واضووووووح فيهوووووا األشووووووخاص الووووووذين  والمهنيووووووة المخووووواطر  الحالااااااة األولااااااى : /1
وإمووووووووا أن يكونوووووووووا موووووووون التعووووووووويض عوووووووون المخوووووووواطر المهنيووووووووة ،إمووووووووا أن يكونوووووووووا أعموووووووواال ،

 ،و إما أن يكونوا عماال عرضين ولو متطوعين.حدودا
حالوووووة المخووووواطر االجتماعيوووووة وهوووووو يشوووووتمل حووووواالت التعوووووويض عووووون  الحالاااااة الثانياااااة :/2

 .1األضرار الناش ة عن المظاهرات و التجمعات بمقتضى قانون 
 رات .اينجم وينشأ فيها الضرر عن اإلنفجهي تلك التي  ثة :الحالة الثال/3
 عندما ينشأ الضرر عن رفض الجهات اإلدارية .الحالة الرابعة :  /4

حكووووم قضووووائي يحموووول الصوووويغة التنفيذيووووة الرسوووومية  حكووووم بووووه فووووي تنفيووووذ المختصووووة 
 لصالح أحد األفراد ألن تنفيذه أصبح يتعارو مع المصلحة العامة .

هوووووي حالوووووة مسوووووؤولية السووووولطة اإلداريوووووة عووووون األضووووورار الناجموووووة المرحلاااااة الخامساااااة : /5
موووووووون القوووووووووانين كمووووووووا هووووووووو الحووووووووال فووووووووي حكووووووووم مجلووووووووس الدولووووووووة الفرنسووووووووي الصووووووووادر فووووووووي 

وهوووووووو حكوووووووم األول الوووووووذي قووووووودر مبووووووودأ مسوووووووؤولية الفلوريوووووووت فوووووووي قضوووووووية  14/08/1938
 طويال مبدأ عدم مسؤوليته .  للدولة المشروعة بعد أن ساعد

 ن المخاطر المتعلقة بالبيئة.  مثال ع
يتعلوووووووووق  03/10صووووووووودر قوووووووووانون تحوووووووووت رقوووووووووم  2003يوليوووووووووو سووووووووونة  19بتووووووووواري  

ونووووص المووووادة  الثانيووووة  علووووى أنووووه" تهوووودف 2بحمايووووة البي ووووة فووووي إطووووار التنميووووة المسووووتدامة 

                                                           

 .213اإلدارية، المرجع السابق، ص  المنازعاتأحمد محيو ،  - 1
 .2003لسنة  45الجريدة الرسمية عدد  - 2
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يلوووووي الوقايوووووة مووووون  المسوووووتدامة علوووووى خصووووووص إلوووووى موووووا التنميوووووةحمايوووووة البي وووووة فوووووي إطوووووار 
الملحقووووووووة بالبي ووووووووة ،وذلووووووووك لضوووووووومان الحفووووووووا  علووووووووى  كوووووووول أشووووووووكال التلوووووووووث و األضوووووووورار

اإليكولوووووووووجي العقالنووووووووي  االسووووووووتعمالمكوناتهووووووووا إصووووووووالح األوسوووووووواط المتضووووووووررة ، ترقيووووووووة 
ا ،تووووووودعيم التكنولوجيوووووووات األكثووووووور نقووووووواءً  اسوووووووتعمالللمووووووووارد الطبيعيوووووووة المتووووووووفرة ، كوووووووذلك  

حمايوووووووة ومختلوووووووف المتووووووودخلين فوووووووي تووووووودابير الجمهوووووووور اإلعوووووووالم أو التحسووووووويس ومشووووووواركة 
 البي ة .

 2006مووووووايو  31بتوووووواري   2006/198لقوووووود صوووووودر مرسوووووووم تنفيووووووذي تحووووووت رقووووووم   
يحووووودد التنظووووويم المطبوووووق علوووووى المؤسسوووووات المصووووونفة لحمايوووووة البي وووووة و نصوووووت علوووووى مووووونح 

ي يعوووووووورو نشوووووووواط ذراسووووووووة المخوووووووواطر المباشوووووووورة و  يوووووووور مباشوووووووورة الووووووووالرخصووووووووة يسووووووووبقه د
خطووووووور سووووووووواء كوووووووان السووووووووبب لل البي ووووووووةالمؤسسوووووووة  المصووووووونفة األشووووووووخاص أو األمووووووووال أو 

 .1داخليا أو خارجيا
صووووودر القوووووانون  2001ديسووووومبر  12عووووون الرقابوووووة مووووون مخووووواطر النفايوووووات بتووووواري  مثاااااال:

بتعليووووووووق بتسوووووووويير النفايووووووووات و مراقبتهووووووووا و إزالتهووووووووا ، كمووووووووا صوووووووودر  01/19تحووووووووت رقووووووووم 
يحووووودد  قائمووووووة   06/104م تحوووووت رقووووو 2006فبرايووووور سوووووونة  28مرسووووووم تنفيوووووذي  بتووووواري  

 .2ي ذلك النفايات الخاصة الخطرة ما فبالنفايات 
المتعلقوووووووة بجموووووووع النفايوووووووات وفرزهوووووووا ويقصووووووود بتسووووووويير النفايوووووووات جميوووووووع العمليوووووووات 

 .3إزالتها بما في ذلك مراقبة العملياتو  تثمينهاونقلها وتخزينها و 
 

                                                           

الموافووووووق 1427جمووووووادى األولووووووى ، عووووووام  04، المووووووؤر  فووووووي  198-06موووووون المرسوووووووم التنفيووووووذي رقووووووم  12المووووووادة  -1
المتعلووووووق بضووووووبط التنظوووووويم المطبووووووق علووووووى المؤسسووووووات المصوووووونفة لحمايووووووة البي ووووووة، الجريوووووودة  2006مووووووايو سوووووونة  13  
 .2006، سنة  37مية للجمهورية الجزائرية عدد الرس

 .777، ج.ر.العدد  12/12/2001المتعلق بالنفايات ومراقبتها وإزالتها المؤر   19-01القانون رقم  - 2
لحسوووووون بوووووون شووووووي  أث ملويووووووا ، نظووووووام المسووووووؤولية فووووووي القووووووانون اإلداري ،دار الهوووووودى للطباعووووووة والنشوووووور والتوزيووووووع  -3

 .155، ص  2013،الجزائر ، 
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 المبحث الثاني : تطبيقات القضائية لدعوى التعويض.

ال تكووووون لهووووا أي قيموووووة مووووا لووووم تتووووووج علووووى الصووووعيد العملوووووي القضووووائي بتعوووووويض    
مووووووادي عووووووادل يسووووووتفيد منووووووه المضوووووورور وموووووون أجوووووول تطبيقهووووووا قضووووووائيا البوووووود موووووون الموووووورور 
عبووووور المراحووووول مهموووووة البووووود منهوووووا لوووووذلك سووووووف نتطووووورق فوووووي هوووووذا المبحوووووث إلوووووى مطلبوووووين 

الثووووووووواني القضوووووووووائي لرفوووووووووع دعوووووووووى التعوووووووووويض والمطلوووووووووب  االختصووووووووواصالمطلووووووووب األول  
 . تقدير التعويض في القضاء اإلداري كيفية 

 اإلختصا  القضائي لرفع دعوى التعويض. :المطلب األول
إن معرفووووووة الجهووووووات القضووووووائية المختصووووووة بووووووالنظر فووووووي الوووووودعوى التعووووووويض موووووون 
أهووووم األموووووور التوووووي ينبغوووووي علوووووى رافووووع الووووودعوى معرفتهوووووا ، و يعتبووووور القضووووواء اإلداري هوووووو 

     فوووووووي الووووووودعاوى اإلداريوووووووة بموووووووا فيهوووووووا دعووووووووى التعوووووووويض  ظووووووورنبصووووووواحب الواليوووووووة العاموووووووة 
 االختصوووووواصأو دعوووووواوى القضوووووواء الكاموووووول بمعرفووووووة بصووووووفة عامووووووة حيووووووث يمكوووووون تقسوووووويم 

 اإلقليمي . االختصاصنوعي و لا االختصاصالقضائي  إلى قسمين هما: 
 النوعي . االختصا  :الفرع األول

المتعلوووووووووق بوووووووووواإلجراءات   09-08فوووووووووي هوووووووووذا المجوووووووووال نجووووووووود أن القوووووووووانون رقوووووووووم    
المدنيوووووة و اإلداريوووووة قووووود نوووووص علوووووى الجهوووووات القضوووووائية صووووواحبة الواليوووووة العاموووووة بوووووالنظر 

سووووووويما لووووووودعاوي اإلداريووووووة و الفصووووووول فيهوووووووا الو الفصوووووول فوووووووي ا ،فووووووي المنازعوووووووات اإلداريوووووووة
انون علوووووى أن مووووون نفوووووس القووووو 800النووووووعي لهوووووا مووووون حيوووووث نصوووووت الموووووادة  االختصووووواص

المحوووواكم اإلداريووووة هووووي جهووووات الواليووووة العامووووة فووووي المنازعووووات اإلداريووووة تخووووتص بالفصوووول 
      فووووووووي جميووووووووع القضووووووووايا التووووووووي تكووووووووون الدولووووووووة  لالسووووووووت ناففووووووووي أول درجووووووووة تحكووووووووم قابوووووووول 

 .1يغة اإلدارية طرفا فيها "صأو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات ال
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 ومووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الموووووووووادة كووووووووورس المعيوووووووووار ويالحووووووووون أن المشووووووووورع الجزائوووووووووري  
 .1 العضوي 

 800لتحديووووووووود النوووووووووزاع اإلداري وهوووووووووو موووووووووا ورد فوووووووووي الفقووووووووورة الثانيوووووووووة مووووووووون الموووووووووادة   
المووووووذكور أعوووووواله ، بحيووووووث أن كلمووووووا كووووووان أحوووووود األطووووووراف النووووووزاع هووووووو أحوووووود األشووووووخاص 

القضووووووواء اإلداري  اختصووووووواصكوووووووان النوووووووزاع مووووووون  800الموووووووذكورة فوووووووي الموووووووادة  االعتباريوووووووة
موووووون قووووووانون اإلجووووووراءات  801لووووووى المحوووووواكم اإلداريووووووة ، كمووووووا نجوووووود أن المووووووادة وكدرجووووووة أو 

نوووووووووعي وهووووووووو الموضوووووووووع رأي موضوووووووووع  االختصووووووواصالمدنيوووووووة واإلداريووووووووة نصووووووووت علووووووووى 
 الدعوى حيث نصت " تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في :

دعوووووووووووواوى اإللغوووووووووووواء القوووووووووووورارات اإلداريووووووووووووة والوووووووووووودعاوى التفسوووووووووووويرية ودعوووووووووووواوى فحووووووووووووص  /1
المشوووووووروعية للقووووووورارات الصوووووووادرة عووووووون الواليوووووووة والمصوووووووالح  يووووووور الممركوووووووزة للدولوووووووة علوووووووى 
مسوووووووتوى الواليوووووووة البلديوووووووة والمصوووووووالح اإلداريوووووووة األخووووووورى للبلديوووووووة والمؤسسوووووووات العموميوووووووة 

 المحلية ذات الصيغة اإلدارية .
 لكامل.دعاوى القضاء  ا /2
 القضايا المحولة لها بموجب نصوص خاصة .  /3

دعووووووووواوى  طالحاصووووووووو اسوووووووووتعمليالحووووووووون مووووووووون خوووووووووالل الموووووووووادة أيووووووووون أن المشووووووووورع و 
، ألن دعوووووواوى القضوووووواء الكاموووووول دعوووووووى التعووووووويضوالتووووووي موووووون ضوووووومنها القضوووووواء الكاموووووول 

علووووووى  تثناءاسووووووجووووووزء منهووووووا كمووووووا أنووووووه ورد  هوووووويهووووووي أعووووووم و األشوووووومل ودعوووووووى التعووووووويض 
مووووووون  802محووووووواكم اإلداريوووووووة وذلوووووووك موووووووا نصوووووووت عليوووووووه الموووووووادة النووووووووعي لل االختصووووووواص

  800لمادتين خالفا ألحكام اأو التي جاءت  2اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
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للمنازعووووووووات فيكووووووووون وموووووووون نفووووووووس القووووووووانون يكووووووووون اختصوووووووواص المحوووووووواكم العاديووووووووة  801
 : اآلتية

 مخالفات الطرق . /1 
المنازعوووووات المتعلقوووووة لكووووول دعووووووى خاصوووووة المسوووووؤولية الراميوووووة إلوووووى طلوووووب التعوووووويض  /2

األضووووورار الناجمووووووة عووووووم مركبووووووه تابعوووووه للدولووووووة أو البلديووووووة أو المؤسسووووووات العموميووووووة  ذات 
 الصفة اإلدارية . 
 اإلقليمي ) المحلي (. االختصا الفرع الثاني : 

اإلداريووووووووة علووووووووى  موووووووون قووووووووانون اإلجووووووووراءات المدنيووووووووة و 803لقوووووووود نصووووووووت المووووووووادة    
اإلقليمووووووووووي للمحوووووووووواكم اإلداريووووووووووة حيووووووووووث جوووووووووواءت عمليووووووووووة تحديوووووووووود  االختصوووووووووواصتحديوووووووووود 

موووووووون نفووووووووس القووووووووانون نصووووووووت " تحديوووووووود  38و 37فووووووووي المووووووووادتين  االختصاصووووووووات1هووووووووذه
 من هذا القانون . 38و37اإلقليمي المحاكم اإلدارية طبقا للمادتين  االختصاص

يوووووووة و اإلداريوووووووة نجووووووودها مووووووون قوووووووانون اإلجوووووووراءات المدن 37وبوووووووالرجوع إلوووووووى الموووووووادة 
اإلقليموووووووووي لجهوووووووووة القضوووووووووائية التوووووووووي يقوووووووووع دائووووووووورة  االختصووووووووواصنصوووووووووت علوووووووووى " يوووووووووزول 

مووووووووووطن المووووووووودعى عليوووووووووه ، وإن لوووووووووم يكووووووووون لوووووووووه مووووووووووطن معوووووووووروف فيعوووووووووود  اختصاصوووووووووها
لقوووووانون الووووم يووووونص  الجهوووووة القضووووائية التوووووي يقووووع فيهوووووا المووووووطن المختووووار موووووا االختصوووواص

اإلقليموووووي  االختصووووواصمبووووودأ العوووووام فوووووي تحديووووود  رخالفوووووا لوووووذلك " نالحووووون أن المشووووورع أقووووو
 المحاكم اإلدارية وهو موطن المدعى عليه .

موووووون نفووووووس القووووووانون حوووووواالت تعوووووودد الموووووودعي علوووووويهم  38كووووووذلك جوووووواء فووووووي المووووووادة 
حالوووووة ، وذلوووووك بقولهوووووا " فوووووي حالوووووة تعووووودد الوالجهوووووة المختصوووووة بوووووالنظر فوووووي الووووودعوى فوووووي 
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ضووووووائية التووووووي تقووووووع فووووووي دائوووووورة اإلقليمووووووي للجهووووووة الق االختصوووووواصالموووووودعي علوووووويهم تووووووزول 
 .1موطن أحدهم" اختصاصها

مووووووون نفوووووووس القوووووووانون  803ليوووووووه الموووووووادة علوووووووى موووووووا نصوووووووت ع اسوووووووتثناء إال أنوووووووه ورد
مووووووون قوووووووانون اإلجوووووووراءات المووووووودني  38و  37علوووووووى مبووووووودأ العوووووووام الوووووووذي أقرتوووووووه الموووووووادتين و 

اإلقليموووووي المحووووواكم  االختصووووواصاإلداريوووووة حيوووووث أن المشووووورع حووووودد علوووووى سوووووبيل الحصووووور 
فوووووي بعوووووض موضووووووعات المنازعوووووات لهوووووا مووووون الخصوصوووووية وهوووووو موووووا جووووواء فوووووي اإلداريوووووة 
  2مووووووون نفوووووووس القوووووووانون مثووووووول الضووووووورائب واألشوووووووغال العموميوووووووة  كوووووووذلك موووووووادة 804الموووووووادة 

 العقود اإلدارية و إشكاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن الجهات القضائية .
عووووووووودد  ارتفوووووووووع 11/195وتجووووووووودر المالحظوووووووووة أنوووووووووه بصووووووووودور المرسووووووووووم التنفيوووووووووذي 

محكموووووة علوووووى مسوووووتوى التوووورا  الووووووطني وفوووووق موووووا جووووواءت بوووووه  48المحوووواكم اإلداريوووووة إلوووووى 
 .3رسوم من هذا المالمادة الثانية 

 المطلب الثاني : تقدير التعويض في القضاء اإلداري .
 الفرع األول : كيفية تقدير التعويض و سلطة القاضي .

سوووولطة التقديريووووة التووووي خولهووووا لووووه القووووانون طبعووووا  باسووووتعمالعنوووودما يقوووووم القاضووووي 
أنهوووووا و فوووووي جميوووووع األحووووووال يجوووووب أن تعطوووووي كافوووووة األضووووورار التوووووي لحقوووووت بالمضووووورور 
ويخضوووووع القاضوووووي اإلداري حوووووين تقووووودير التعوووووويض للقواعووووود العاموووووة فوووووي هوووووذا الشوووووأن موووووع 

األدبيوووووووة التوووووووي كوووووووامال وشوووووووامال لألضووووووورار الماديوووووووة و  ضووووووورورة أن يكوووووووون هوووووووذا التعوووووووويض
الخطووووووأ  انعوووووودامب أو حتووووووى لمضوووووورور ، وال ينظوووووور إلووووووى درجووووووة الخطووووووأ المرتكوووووولحقووووووت با

                                                           

 .25/02/2008المؤر  في 09-08من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ومن رقم  38المادة  -1
 .09-08من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ومن رقم  804المادة  -2
 356-98يعوووووووودل المرسوووووووووم التنفيووووووووذي رقووووووووم  22/05/2011المووووووووؤر  فووووووووي  195-11المرسوووووووووم التنفيووووووووذي رقووووووووم  -3

 30/05/1998الموووووووؤر  فوووووووي  02-98الوووووووذي يحووووووودد كيفيوووووووة تطبيوووووووق أحكوووووووام القوووووووانون  14/11/1998الموووووووؤر  فوووووووي 
 .22/05/2011مؤرخة في  29المتعلق بالمحاكم اإلدارية ج ،ر، ج ،عدد 
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دارة فيموووووووا يتعلوووووووق بتقووووووودير قيموووووووة التعوووووووويض حيوووووووث أنوووووووه يقووووووودر التعوووووووويض مووووووون طووووووورف اإل
 حسب جسامة الضرر األعلى فعل المرتكب .

 الفرع الثاني : األسس القانونية التي يعتمد عليها القاضي لتحديد التعويض .
 التالية :يجب مراعاة النقاط  

 : كمال و شمولية التعويض أوال: 
يجوووووووب أن يكوووووووون  شوووووووامال للضووووووورر بكافوووووووة أنواعوووووووه أن يكوووووووون بقووووووودر موووووووا لحووووووووق  

الشووووووخص المضووووووار بسووووووبب الفعوووووول  يوووووور المشووووووروع موووووون خسووووووارة ومووووووا فاتووووووه موووووون كسووووووب 
فووووووي حووووووين أنووووووه موووووون  ،مشووووووروع يتسووووووم بنوووووووع موووووون البسوووووواطة فووووووي حووووووال األضوووووورار الماديووووووة

 وباسوووووتنادالصوووووعب  أنوووووه لوووووم يكووووون مسوووووتحيال تطبيوووووق هوووووذه القاعووووودة فوووووي األضووووورار األدبيوووووة 
 1إلى الخبرة  تعد الوسيلة المناسبة لتقدير  قيمة التعويض 

أي تقييوووووووود بطلبووووووووات الشووووووووخص  يجووووووووب أن يتقيوووووووود القاضووووووووي بطلبووووووووات المضوووووووورور ثانيااااااااا:
اإلدارة الغيوووووووور المشووووووووروعة بحيووووووووث يجووووووووب أن ال يتجوووووووواوز قيمووووووووة  المتضوووووووورر موووووووون فعوووووووول 

التعوووووووويض المحكووووووووم بوووووووه ذلوووووووك لكوووووووون أن القضووووووواء ملوووووووزم بالتقيووووووود بطلبوووووووات المووووووودعي وال 
يجوووووووز أن يحكووووووم بمووووووا يجوووووواوز  للقاضووووووي أن يوووووودخل فووووووإذا طلووووووب الموووووودعي تعويضووووووا عوووووون 
الضووووورر  الموووووادي فقوووووط ال يجووووووز للقاضوووووي أن يووووودخل الضووووورر الوووووذي كوووووان هوووووذه المسوووووألة 
مهموووووووووة لكونهوووووووووا تموووووووووس الحوووووووووق المباشووووووووور المتضووووووووورر و إن حريوووووووووة القاضوووووووووي فوووووووووي مووووووووونح 

ليحوووودد طوووورق التعووووويض مقيوووودة بووووأمرين إرادة المشوووورع الووووذي قوووود يتوووودخل فيووووبعض األحيووووان 
إدارة الضووووووحية ذلووووووك أن القاضووووووي ال يجوووووووز 2التعووووووويض و الحصووووووة المسووووووتحقة للضووووووحية 

 له الحكم بأكثر مما طلبه الضحية.
                                                           

هووووووى ،مسوووووؤولية اإلدارة بوووووالتعويض عووووون القووووورارات اإلداريوووووة  يووووور المشوووووروعة ، موووووذكرة نوووووداء محمووووود األموووووين أبوووووو ال -1
 .120، ص  2010ماجستير  في القانون العام ،جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق، 

حبوووووواس إسووووووماعيل ،مسووووووؤولية اإلدارة عوووووون القوووووورارات  يوووووور المشووووووروعة مووووووذكرة لنيوووووول شووووووهادة الماجيسووووووتر ، جامعووووووة  -2
 . 30، ص  2015- 2014الوادي ، 
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يجوووووب أن يكوووووون تقووووودير التعوووووويض متناسوووووبا موووووع مسوووووؤولية اإلدارة حتوووووى ال يتحوووووول ثالثاااااا:
التعوووووووويض إلوووووووى وسووووووويلة إثوووووووراء المتضووووووورر بوووووووال سوووووووبب علوووووووى حسوووووووا  اإلدارة فوووووووإن علوووووووى 

جوووووب يتمثووووول فوووووي عووووودم إصوووووداره لحكوووووم يتجووووواوز فيوووووه قيموووووة التعوووووويض للضووووورر القاضوووووي وا
الوووووذي لحوووووق بالمتضووووورر و يجوووووب أن يكوووووون التعوووووويض علوووووى قووووودر المسوووووؤولية لوووووإلدارة ال 
تتحموووووول التعووووووويض إال إذا كووووووان الخطووووووأ منسوووووووبا إليهووووووا وحوووووودها أمووووووا إذا شوووووواركها  خوووووورون 

ويض يمكوووووون أن التعوووووو أنفوووووواإلدارة تتحموووووول فقووووووط التعووووووويض قوووووودر مسووووووؤوليتها هووووووذا يعنووووووي 
يجووووووزأ بووووووين كافووووووة األطووووووراف المتسووووووببة فووووووي الضوووووورر وعلووووووى القاضووووووي اإلداري فووووووي هووووووذه 
الحالوووووة التحقيوووووق لكووووول الوسوووووائل الممكنوووووة لتحديووووود مسوووووؤولية اإلدارة و الجوووووزء التوووووي تتحمووووول 
المسووووؤولية عليووووه فووووي حالووووة األضوووورار المشووووتركة كمووووا ال يجوووووز للضووووحية الحصووووول علووووى 

فعلووووووي و بالتووووووالي أن يحكووووووم بتعووووووويض عوووووون أكثوووووور موووووون تعووووووويض علووووووى نفووووووس الضوووووورر ال
تداركوووووووه كموووووووا لوووووووو قاموووووووت اإلدارة بتنفيوووووووذ الحكوووووووم يعووووووود بمثابوووووووة جبووووووور لهوووووووذا  كموووووووا  ضووووووورر
 .1الضرر

 دعوى  الرجوع :إمكانية رفع :   الفرع الثالث

العامووووووة و الدولووووووة  لمسووووووؤولية  تتحموووووول  جبوووووور  الضوووووورر  عوووووون  طريووووووق    لووووووإلدارة 
  أسوووووووواسعلووووووووى   اإلداريووووووووةكانووووووووت  المسووووووووؤولية   إذاالتعووووووووويض  سووووووووواء  فووووووووي حالووووووووة  مووووووووا 

الضوووووحية  تفصووووول دائموووووا  و فوووووي   الوووووب   أنبووووودون  خطوووووأ و ذلوووووك  باعتبوووووار   أوالخطوووووأ  
موووووون اإلدارة فإننووووووا نجوووووود دعوووووووى الرجوووووووع  اإلدارةضوووووود رفووووووع  دعوووووووى التعووووووويض   األحووووووول

علووووى الموظووووف هووووي أكثوووور اسووووتعماال مووووا لووووم يكوووون مسووووموحا لووووإلدارة المحكوووووم عليهووووا بوووودفع 
       األخطوووووواءجمووووووع  أسوووووواسعلووووووى   أمووووووا 2كاموووووول التعووووووويض بوووووودون أن يكووووووون خطووووووأ مرفقووووووي

                                                           

 السوووووووابق         نوووووووداء أبوووووووو الهووووووووى ،مسوووووووؤولية اإلدارة بوووووووالتعويض عووووووون القووووووورارات اإلداريوووووووة  يووووووور المشوووووووروعة ، المرجوووووووع  -1
 .127ص 

 قرناش جمال ، طبيعة التعويض في مجال المسؤولية اإلدارية، مجلة العلوم القانونية . - 2
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جمووووووع  المسووووووؤوليات  الرجوووووووع  علووووووى الموظووووووف  مرتكووووووب  الخطووووووأ  محوووووول  التعووووووويض   أو
  إلووووىالووووذي  كانووووت  مسووووؤولياته تفلووووت موووون كوووول  عقووووا   ففكوووورة  الجمووووع  كانووووت  تووووؤدي  و 

 . 1الشخصية   األخطاءالحصانة  الكاملة  الموظف  من 

و قوووووووود كوووووووورس  المشوووووووورع  الجزائووووووووري  بشووووووووكل  قوووووووواطع  الوووووووودعوى  الرجوووووووووع علووووووووى  
المتضوووووووووومن   2 11/10موووووووووون القووووووووووانون البلديووووووووووة  144الموظووووووووووف  موووووووووون خووووووووووالل  المووووووووووادة 

ديوووووة  التوووووي  نصوووووت  علوووووى موووووا يلوووووي و تلوووووزم  البلديوووووة  برفوووووع  دعووووووى  الرجووووووع  قووووانون  البل
الجهووووووة  القضووووووائية  المختصووووووة  ضوووووود هووووووؤالء  ارتكووووووابهم  خطووووووأ  شخصوووووويا  " موووووون   أمووووووام

للبلديوووووة  حوووووق  الرجووووووع  علوووووى  منتخبيهوووووا  المحليوووووين    أنخوووووالل  هوووووذه  الموووووادة  يتضوووووح  
تحملوووووووووت  البلديوووووووووة    األضووووووووورارحووووووووودوث   إلوووووووووىتوووووووووؤدي    أفعوووووووووالفوووووووووي حالوووووووووة  ارتكوووووووووا   

  األموووووورمسووووووؤولية  التعووووووويض لفائوووووودة  المتضوووووورر  موووووون خزينووووووة  الدولووووووة  ، وهووووووو  نفووووووس  
موووووون قووووووانون الواليووووووة  رقووووووم  118للواليووووووة   األخيوووووورةبالنسووووووبة  للواليووووووة حيووووووث نصووووووت  هووووووذه 

  أعضووووواءللواليوووووة  رفوووووع  دعووووووى الرجووووووع  علوووووى   األخيووووورةولوووووت  هوووووذه ححيوووووث   12/073
  األضووووورارحوووودوث   إلوووووىتووووؤدي    أفعووووالالووووة  ارتكوووووابهم  فووووي ح ألووووووالئيالمجلووووس الشووووعبي 

 .و تحملت  الوالية  على  التعويض من الخزينة  العامة

 

 

 

                                                           

1 - AndréDe Laubadère,Traité élémentaire de Droit Administratif,  Tome, 01, 6e édition, 
1974. 

 المتضمن لقانون البلدية   11/10من القانون رقم  114المادة   - 2
 المتضمن  لقانون الوالية  12/07من القانون  رقم  118المادة  -  3
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لقوووووووووووود خصصوووووووووووونا  هووووووووووووذا الفصوووووووووووول  لدراسووووووووووووة  إجووووووووووووراءات  الخاصووووووووووووة  بوووووووووووودعوى  
التعووووووويض  موووووون أجوووووول  تحديووووووود  قواعوووووود  التعووووووويض  وذلووووووك  عووووووون طريووووووق بيووووووان أسوووووووس 

الخطووووووأ  و علووووووى أسوووووواس  المخوووووواطر  التووووووي البوووووود   المسووووووؤولية  اإلداريووووووة  علووووووى أسوووووواس  
أّن تتووووووفر  فيهوووووا  شوووووروط  المسوووووؤولية  اإلداريوووووة  الخطوووووأ  و الضووووورر  وعالقوووووة  السوووووببية  
التوووووي توووووربط  بينهوووووا  إلوووووى  بيوووووان كووووول عناصووووور المسوووووؤولية اإلداريوووووة ، وكوووووذلك  التطبيقوووووات  

ي  القضوووووووائية لووووووودعوى  التعوووووووويض  و اختصووووووواص  القضوووووووائي  لووووووودعوى  التعوووووووويض  الوووووووذ
يكمووووون  مووووون االختصووووواص  النووووووعي  واالختصووووواص اإلقليموووووي  وكيفيوووووة تقووووودير التعوووووويض  

طريوووووق تحديووووود  األسوووووس القانونيوووووة   نفوووووي القضووووواء  اإلداري  وسووووولطة القاضوووووي  وذلوووووك عووووو
التووووووووي يعتموووووووود  عليهووووووووا  القاضووووووووي لتحديوووووووود  التعووووووووويض عوووووووون طريووووووووق  إبوووووووورازه لعناصووووووووره  

قيوووووووود بطلبووووووووات ، المضوووووووورور  كاموووووووول شوووووووومولية  للتعوووووووويض  ، يجووووووووب  أن يت يالمتمثلوووووووة فوووووووو
يجووووووووب  أن  يكووووووووون  تقوووووووودير  التعووووووووويض  منسووووووووب  مووووووووع  مسووووووووؤولية  اإلدارة  مووووووووع بيووووووووان 

 كيفية  رفع  دعوى  الرجوع و حاالت  التي  يرفع  فيها.
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وى التعويض فإذا نظرنا إلى عمق هذا الموضوع في هذا الختام لهذا البحث لدع
نجد أنه طويل من حيث عناصر المكونة له وإننا في هذا البحث حاولنا اإللمام به ولو 
جزء منه الذي في حثنا إلى أين دعوى التعويض مرتبطة أشد اإلرتباط بالمسؤولية اإلدارية 

العامة فقط ودليل من مظاهر  حيث تعد المسؤولية اإلدارية والمسؤولية الدولية واإلدارة
وأدلة وجود فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية وتطبيق من تطبيقات الدولة القانونية ومبدأ 
الشرعية الدولة المعاصرة بصورة حقيقية وسلمية وفي عملية تطبيق نظرية المسؤولية 

ذلك إعتبرت اإلدارية بإعتبارها الجاني الموضوعي  في عملية تطبيق دعوى التعويض ل
دعوى التعويض هي وسيلة القانونية لحماية الحقوق والحريات األفراد في مواجهة أعمال 
الدولة واإلدارة العامة الغير المشروعة ، فمبدأ مسؤولية الدولة واإلدارة عن أعمالها الضارة 
 هو مبدأ  حديث جدا لم يظهر إال في نهاية القرن التاسع عشر  بداية القرن العشرين ،

كما أن النظام القانوني للنظرية المسؤولية اإلدارية نظاما  وحديثا ومزال يتطور ويتكمل 
تدريجا في بنائه وإن التطرق لدراسة الجوانب اإلجرائية الشكلية التطبيقية لنظرية المسؤولية 
اإلدارية المرتكزة على أساس الخطأ      أو على أساس المخاطر وذلك عن طريق دراسة 

وى التعويض التي تعتبر أهم دعاوى للقضاء الكامل وأكثرها قيمة  وتطبيق  وهذا أحكام دع
لحماية حقوق اأّلفراد في مواجهة اإلدارة ،والذي يعد تكريسا لمبدأ الديمقراطية ودولة 
القانون ،حيث إتضح لنا من الناحية النظرية إن القضاء اإلداري في الجزائر هو شديد 

ئي الفرنسي لذلك نجد  أن المسؤولية اإّلدارية إرتبطت أشد التأثير  باإلجتهاد القضا
اإلرتباط في نشأتها نشأة القانون اإلداري في المدرسة الفرنسية ، حيث أنه و ر م التشابه 
الكبير بين المكونة للمسؤولية المدنية و نظيرتها اإلدارية إال أنه ال يمكننا نفي تميز هذه 

 ة فإن الخطأ المنشأ لها هو خطأ مرفقي متميز كما أن األخيرة  ، ذلك أنه إن كانت خطي
المسؤولية اإلدارية أوسع نطاقا من المسؤولية المدنية خاصة إذا كان األساس الذي تبنى 
عليه هو المخاطر ، وعليه فإن القول بعدم وجود المسؤولية اإلدارية يعني فتح البا  فكرة 
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فكرة التعسف في إستعمال السلطة ،ومن أخرى تتنافى في حقيقتها مع روح القانون وهي 
الناحية العلمية يتضح لنا لقد ضمن القانون للمضرور حق للقضاء للمطالبة بتعويض عن 
ضرر أصابه نتيجة النشاط اإلداري ، وذلك عن طريق رفع دعوى التعويض إدارية و 

على  عليه عالجنا موضوع الدراسة  من عدة زوايا أساسة قمنا لدراسة هذه المسؤولية
أساس الخطأ  وعلى أساس المخاطر وكذلك بتحديد مفهوم هذه الدعوى و خصائصها 
وشروط الواجب توافرها من أجل قبولها و تميزها عن باقي الدعاوى اإلدارية األخرى 
وتوضيح إجراءات الفصل في هذه الدعوى وكذلك الجهة القضائية المختصة التي ترفع 

ن لها أي قيمة ما لم تتوج على الصعيد القضائي من أمام الدعوى التعويض التي ال تكو 
خالل الوسائل القانونية التي أتاحها المشرع الجزائري مما أدى بنا إلى التوصل إلى 

 مجموعة من النتائج و التوصيات المتمثلة فيما يلي :
أن مسؤولية اإلدارة العامة تقوم على أساسين هما الخطأ أو المخاطر واإلخالل بمبدأ  -

المساواة أمام األعباء العامة ، أما أساس الخطأ تقوم به المسؤولية اإلدارة عن أعمالها 
المادية ينتج عن الخطأ المرفقي وهذا  خطأ مادي جراء األعمال التي تقوم بها اإلدارة و 

 ف شخص عام تسبب زمن طر 
أما المسؤولية  اإلدارة العامة عن أعمالها المادية في نطاق األساس الثاني فهي تنعقد  -

في حالة إنتفاءه وبمجرد حدوث الغير وتوفر عالقة سببية تربط بينهما ولكي تنعقد 
المسؤولية اإلدارة عن أعمالها المادية وجب توفر شروط قيامها المتمثلة في وجود الضرر 

تبر شرط أساسي لقيام المسؤولية ووجود عالقة سببية مباشرة وتنهار هذه العالقة فهي تع
 عند وقوع ضرر مرجعه سبب أجنبي خارج عن اإلدارة .

إن رفع دعوى التعويض البد أن يكون هناك ضرر ورفع على الشخص الذي يريد رفع  -
 دعوى التعويض بغرو جبر الضرر الذي أصابه .
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المحاكم اإلدارية المختصة إقليميا وهذا طبقا لقانون اإلجراءات  ترفع التعويض أمام -

 وذلك بتوفر مجموعة من الشروط واإلجراءات . 09-08المدنية واإلدارية رقم 
إن الجهة المختصة في دعوى التعويض تختلف بإختالف النظام  القضائي الذي تتباه  -

 كل الدول .
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- I باللغة العربية  المراجع 
 مراجع العامة أ/ال

 مراجع العامة 

أحمد محيو، المنازعات اإلدارية ،ديوان المطبوعات ، الجزائر،الطبعة  -1
 .2009،السابعة،

الحسن الطاهري ، الوجيز في اإلجراءات  القضائية اإلدارية ،دار الخلدونية  للنشر   -2
 .2005والتوزيع القبة  الجزائر،

بربار عبد  الرحمان ، شرح  في قانون اإلجراءات  المدنية و اإلدارية، منشورات  -3
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